




Suomi tarjoaa hyvät puitteet 
hyvinvointiin: maailman 
onnellisin maa kolmatta kertaa

Kriteerit:

• BKT/asukas

• Yhteisöllisyys

• Terveen eliniän odote

• Valinnanvapaus

• Anteliaisuus

• Korruptio

• Myönteiset tunteet
https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2020/WHR20.pdf
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Huoliakin on 
taivaalla?

• Masennus vie joka päivä 
työkyvyttömyyseläkkeelle miltei 11 
henkilöä päivässä (Eläketurvakeskus 2019)

• Epäasiallinen kohtelu tai kiusaaminen 
esimiehen tai työtoverin taholta, 
jatkuvasti tai  joskus, 38 %
(Työolobarometri 2018)

• Työ rasittaa henkisesti, melko tai erittäin 
paljon, 60 % (Työolobarometri 2018)
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Mikä syö voimia työssäsi?



Miten voit yrittäjä?

• Yrittäjiä on noin 300 000 Suomessa, yli 90 % pk-
yrittäjiä

• Yrittäjät tekevät pitkää työpäivää, työnantaja- ja 
maatalousyrittäjistä miltei puolet tekee vähintään 50 
tuntista työviikkoa. 

• Työtä tehdään iltaisin, öisin, viikonloppuisin, siis miltei 
aina vähintäänkin omassa mielessä.

• Yrittäjät  ovat kuitenkin tyytyväisempiä työhönsä kuin 
palkkatyössä olevat: Työtyytyväisyyden eroja selittävät 
eniten mielenkiintoinen työ (58 %) yrittäjien ja työn 
itsenäisyys (35 %). 
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Mikä lisää ja syö yrittäjän voimia?

Voimavaroja syövät:               Voimavaroja tuovat:

• johtamiseen ja 
hallinnointiin menevä 
aika

• suuri työtaakka

• tunne siitä, että on koko 
ajan sidottu työhön

• taloudellinen vastuu

• huoli omasta terveydestä
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työn itsenäisyys, vaihtelevuus ja 
palaute 

työn haasteet  

mahdollisuus toteuttaa itseään 
työssä ja merkityksellisyys



Mikä vaikuttaa yrittäjän hyvinvointiin?

• Minä itse: asenteet, psykologinen pääoma, 
osaaminen, kyvyt, palautuminen

• Työ: vaikuttamisen ja oppimisen mahdollisuus, 
työkuorma, työolosuhteet

• Sosiaaliset tekijät: yhteistyö, sosiaalinen tuki

• Johtajuus: onko työntekijöitä, vastuut

• Yritys: taloudellinen tilanne, kilpailutilanne yms.  

• Yhteiskunnallinen tilanne: työvoiman saatavuus

• Perheen tuki
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Tehtävä

• Nauti yrittäjyyden hyvistä puolista, itsenäisyydestä ja vaihtelevuudesta.

• Voit vaikuttaa tilanteeseesi tunnistamalla ja kehittämällä sinulle sopivia 
keinoja epävarmuuden ja stressin hallintaan.

• Seuraavalla kerralla puhunkin siitä, miten erottaa hyvä ja paha stressi.

• Tehtävä: mieti, mikä tuo sinulle voimia ja mikä vie voimiasi? 


