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Yrittäjän arki



Yrittäjän arki

• Riippuu siitä millaista yritystä yrittäjä pyörittää ja mikä 
yrityksen tilanne on. 
– yksityisyrittäjyyttä 

• Tai yrittäjällä on alaisia ja vastuu alaisten toiminnasta. 
– Mielekäs tapa työllistää itsensä ja muita 

• Tai erittäin stressaavaa ja kuluttavaa. 
– Yrittäjä voi menestyä taloudellisesti erittäin hyvin 

• Tai kärsiä suurista taloudellisista vaikeuksista. 
– Yritystoiminta voi tapahtua yhdessä paikassa

• Tai olla erittäin liikkuvaa.
• Suuri osa yrittäjistä taitaa sijoittua johonkin tälle 

välille.



Mistä tukea yrittäjän arkeen?
• Yrittäjän arki voi olla haastavaa ja tukipilarit voivat olla harvassa. 

– Pidä hyvää huolta verkostoista
• Niiltä voi saada tarvittaessa apua

– Erilaiset yrittäjien yhdistykset, yms. 
– Kannattaa verkostoitua rohkeasti muiden yrittäjien kanssa sekä ottaa 

osaa yrittäjien yhdistysten tarjoamiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

• Yrittäjäksi ryhtyvän on tärkeää myös varmistaa ennen yrityksen 
perustamista, että lähipiiri on valmis ryhtymään yrittäjän 
läheiseksi. 
– Yrittäminen voi olla vaativaa ja se voi vaatia paljon myös yrittäjän 

lähipiiriltä. 

• Oletko itse valmis ryhtymään yrittäjäksi? 
– Vastuu onnistumisesta tai epäonnistumisesta. 
– Vastuu voi olla vapauttavaa tai ahdistavaa – jopa musertavaa. 

• Yrittäjänä olet itse itsesi johtaja ja ohjaaja.
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5 tapaa helpottaa yrittäjän arkea

• Käytä ammattimaisia ohjelmia

• Pidä asiat yksinkertaisina

• Tiedä tavoitteesi ja motivaatiosi

• Hyväksy epäonnistuminen tilaisuutena kasvaa

• Muista sanoa EI

Tehtävä



Yrittäjän
hyvinvointi



Yrittäjän hyvinvointi

• Minä
• Ravinto
• Ihmissuhteet
• Liikunta
• Valinnat
• Lepo ja rentoutuminen
• Terveys
• Talous



Minä

• Oma elämäsi on tärkein ja merkittävin asia mitä omistat
• Epäitsekkyys on tervettä

– Kun et voi hyvin niin tuskin ympäristössä elävät ihmisetkään voivat hyvin

• Sinä olet vastuussa
– Vastuunotto lisää hallinnantunnetta

• Ohjaat omaa elämääsi
– Kukaan muu ei voi olla vastuussa sinun asioista

• Menneisyyttä ei voi muuttaa, mutta siitä pitää oppia
• Mikä sinulle on tärkeää

– Unelmoi
• Poista sellainen mikä ei ole tärkeää tai vie onnellisuuttasi



Ravinto
”Väärä ruokavalio ja väärät ruokailutottumukset ovat 
nykyajan suurin yksittäinen terveysriski.”

Kohtuullisuus

Monipuolisuus

Laadukkuus

Säännöllisyys

Nesteytys



Ihmissuhteet
• Perus- ja tunnetarpeet

– Olet suurelta osin riippuvainen muista ihmisistä
– Henkinen energia on yhtä tärkeä kuin fyysinen
– Ihmissuhteiden laatu:

• Positiinen energia vst. Negatiivinen energia

• Vuorovaikutus
• Elämässä pärjäämisessä jopa 80 % on kiinni tästä

– Voi oppia, mutta kehittyminen vaatii aikaa
• Luottamus

– Sekä asioista että tunteista kommunikointi

”Vuorovaikutus ihmisten välillä on sitä, että annetaan rakentavaa 
palautetta, hyväksytään ja arvostetaan erilaisuutta, kuunnellaan ja 
luodaan hyviä odotuksia. Kuppikuntaisuus, juoruilu, kateus,  
syyllistäminen ja virheiden korostaminen ovat   
merkkejä yksilöiden epäkypsyydestä ja 
ne laskevat henkistä energiaa.”



Liikunta

• Kaikenlainen fyysinen rasitus
• Joko kehon huoltoa eli toimintakyvyn ylläpitämistä tai sen 

kehittämistä
– Ilman raihnautuu tai sairastuu

• Sairauksien ennaltaehkäisy liikkumalla

• Hyvä fyysinen kunto auttaa sinua jaksamaan sen pitkän 
päivän

” Hyvä kunto pitää ansaita!”



Valinnat

Haaste, este, hidaste, ongelma vai mahdollisuus?

• Haasteita on kahdenlaisia:
– Konkreettisia

• Ulkoiset tapahtumat ja olosuhteet (eli asiat, joihin emme voi vaikuttaa).
– Asenteellisia

• Jopa 90% on näitä
• Kyse on pitkälti siitä, miten suhtaudut ja reagoit näihin esteisiin tai 

haasteisiin.

• Asenne ratkaisee!

Kuinka paljon kokemistamme 
negatiivisista tunteista, 

kuten pettymyksistä tai 
stressistä, on itse aiheutettua?



Lepo ja rentoutuminen

• Kiireisessä elämänrytmissä oikeanlaisen levon tarve korostuu
– Aktiivinen lepo – väärin toteutettuna muuttuu rasitukseksi
– Passiivinen lepo – usein nukkumista

• Tarvitsemme lepoa palautumiseen ja jaksamiseen

• Rentoutuminen on olotila – ei toimintaa tai toimettomuutta
• Kehon ja mielen yhteistyötä
• Rentoutuminen on luonnollinen tila ihmiselle, josta nykypäivän 

kiire yms. on opettanut meidät pois
– Rentoutumista voi kuitenkin oppia



Terveys

• Tutkitusti tärkein asiamme, jonka merkityksen huomaa 
vasta, kun sen menettää
– Sairaudet
– Työkyky
– Mielenterveys
– Suunterveys

• Vastuu ennaltaehkäistä omia terveysuhkia niin hyvin kuin 
vain siihen kykenemme.



Talous

• ”Yrittäjien talousosaaminen on paremmassa kunnossa 
kuin omasta jaksamisesta huolehtiminen.”

• Toimeentulon turvaaminen ja yllätyksiin varautuminen 
kuitenkin kannattaa
– Vakuutukset
– Työttömyys
– Yms.


