
TYÖSSÄJAKSAMINEN –
OPI  SANOMAAN  EI 
Miten rajat asettamalla saat elämääsi lisää iloa ja 
aikaa?

Sietokyvyn tunnistaminen ja rajojen asettaminen
Kieltäytymisen kommunikointi
Stressinhallinta ja uupumisen estäminen

Heidi Alamikkelä



Mihin 
investoimme 

elämässä?



Itseämme
emme huolla
niin hyvin kuin
voisimme. 



Miksi
heräämme

vasta
ongelmien
kautta ?



Kuka on Heidi?
• Heidi Alamikkelä, hyvinvointivalmentaja, kirjailija, yrittäjä kahdessa 

yrityksessä: Valokki Design Oy sekä Oulun Kaihdinpalvelu (Taitokaihdin Oy)

• Opi sanomaan EI, aseta itsellesi rajat ja voi hyvin! Ilm. 01/2018 (FITRA). 

• Opi sanomaan EI töissä – opas onnelliseen työelämään ilmestyi 01/2019. 
Olen myös kirjoittanut elämäkerran Alexander Saloranta – Rohkeudesta 
olla minä.

• Vuoden yksinyrittäjä 2017  (Oulun yrittäjät ry)

• Taustaa:
• Ensimmäiset työkokemukset mainostoimistossa ja 

telemarkkinointitoimistossa
• Yrittäjä Konffa Oy:ssä 2006-2010
• Markkinointipäällikkö Hotelli Lasaretissa 2011-2014
• Ylioppilas, Kiimingin lukio 1997-2000
• Filosofian maisteri, Oulun yliopisto, 2000-2004
• Graafinen suunnittelija, Kuopion muotoiluakatemia, 2007-2010
• Personal Trainer, Spartan, 2017
• Life Coach, Life Coach Academy, 2017
• Työhyvinvoinnin asiantuntija, Rastor, 2018
• Joylla, Positiivisen psykologian valmentaja, 2019



Kuka on Heidi?

• Miksi kiinnostuin työhyvinvoinnista ja miksi en 
halunnutkaan siitä itselleni uraa?

• Harrastan leijasurffausta, valokuvausta, luonnossa 
retkeilyä, metsästystä, sohvalla makoilua, crossfitia, 
juoksua, hiihtoa, joogaa, kotoilua, koiraa, töitä.

• Innostun nopeasti ja mottoni lie on: ”laitetaan 
töpinäksi ja eteenpäin” 



Mistä hyvinvointi syntyy? 



Mikä on stressi?

• Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmiseen 
kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että 
sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat 
tiukoilla tai ylittyvät. Monet tutkijat uskovat, että miltei 
mikä tahansa myönteinen tai kielteinen muutos voi 
vaikuttaa yksilöön stressaavasti. Mikään ärsyke ei sinänsä 
stressaa, vaan reaktio riippuu paljon yksilön vastustus- ja 
sietokyvystä, erityisesti näkökulmista ja asenteista. 
Filosofi Epiktetos sanoi: "Eivät asiat sinänsä vaivaa 
meitä, vaan meidän käsityksemme niistä.”

• Kaikki stressi ei ole haitallista. Keskeistä on, onko stressi 
tilapäistä vai jatkuvaa. Määräaikaista stressiä ihminen 
kestää paljon paremmin. Lyhytaikainen stressi ei yleensä 
aiheuta ongelmia – se saa ihmiset tekemään parhaansa. 
Pitkäaikainen stressi voi olla monin tavoin vaarallista.

• Lähde: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00976



Mihin stressi 
vaikuttaa?

• Psykologisen stressin on ajateltu 
liittyvän ennenaikaiseen 
ikääntymiseen ja siihen 
kytkeytyvien sairauksien 
varhaisempaan puhkeamiseen.
• Stressi on yksi tärkeimmistä 

mielenterveyden häiriöiden 
riskitekijöistä, ja useissa 
mielenterveyden häiriöissä 
onkin havaittu leukosyyttien 
telomeerien ennenaikaista 
lyhenemistä.



Mikä on stressi?
• On tutkittu suomalaisväestössä leukosyyttien telomeeripituuden, 

stressin ja ahdistuneisuushäiriöiden yhteyttä (Kananen ym. 2010). 
Aineistona Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman 
Terveys 2000 -aineiston alaotosta, joka koostuu 321:stä 
ahdistuneisuushäiriötapauksesta ja 653 kaltaistetusta verrokista.

• Tutkimuksesssa havaittiin, että vanhemmilla 
ahdistuneisuushäiriöisillä (yli 48 v) oli lyhyemmät telomeerit kuin 
verrokeilla. Nuoremmilla yhteyttä ei havaittu. Saattaa siis kestää 
jonkin aikaa ennen kuin ahdistuneisuushäiriö johtaa 
lyhentyneeseen telomeeripituuteen. Viimeaikaisella psyykkisellä 
stressillä ei ollut vaikutusta telomeeripituuteen, kun taas 
lapsuusajan negatiivisten elämänkokemusten lukumäärä korreloi 
negatiivisesti aikuisiän telomeeripituuden kanssa sekä 
ahdistushäiriöpotilailla että verrokeilla. Lapsuusiän stressillä voi 
siis olla kauaskantoisia terveysvaikutuksia

• Miksi mielenterveyden häiriöihin liittyy lisääntynyt somaattinen 
sairastavuus? Telomeerien lyhentyminen solustressin 
seurauksena saattaa olla osaselitys. Telomeeripituus voikin 
osoittautua yhdeksi niistä solunsisäisistä mekanismeista, jotka 
osittain selittävät psyykkisten tekijöiden ja fyysisten sairauksien 
yhteyden. Mikäli telomeeripituuden osoitetaan olevan 
kausaalisessa yhteydessä mielenterveyden häiriöihin, on 
mahdollista kehittää uudenlaisia ehkäiseviä ja terapeuttisia 
lähestymistapoja. On tutkittu, että lyhentynyt telomeeripituus on 
yhteydessä myös muihin kroonisiin tauteihin ja siihen vaikuttaa 
mm. liikalihavuus, tupakointi, stressi jne.

• - IIRIS HOVATTA, FT, dosentti, akatemiatutkija



Kognitiivinen 
käyttäytymis-
kolmio





Elämänarvot 
ohjaavat sitä 
mille sanot EI.



Mitkä ovat 
sinun 
arvojasi? 



Pohdi 
arvomaailmaasi alla 
olevien kysymyksien 

avulla

• Kartoita seuraavia osa-alueita: terveys, ihmissuhteet, työ, koulutus, 
vapaa-aika, perhe, fyysinen hyvinvointi, jokin muu asia mitä tässä ei ole 
mainittu

• Millaista elämää haluaisit elää?

• Mitä sinulle tarkoittaa hyvä elämä?

• Mihin käytät aikasi?

• Mihin haluaisit käyttää aikasi?

• Mitkä asiat ovat sinulle elämässäsi nyt kaikkein tärkeimpiä?

• Mihin suuntaan haluaisit mennä?

• Miten terveys ja hyvinvointi ovat yhteydessä siihen, mitä pidät 
tärkeänä?

• Mikä on estänyt / estää sinua tekemästä itselle tärkeitä asioita?

• Pystytkö tunnistamaan päivittäisten valintojesi ja ajankäyttösi 
vaikutuksen fyysiseen hyvinvointiisi?

• Mitkä ovat tärkeimmät muutokset (1-5 kpl) kohti arvojesi mukaista 
elämää, jolloin voit myös fyysisesti hyvin?

• Miten toteutat sen ja missä aikataulussa?

• Mikä on ensiaskeleesi?

• Mistä tiedät että voit fyysisesti hyvin ja elät arvojesi mukaista elämää?





Valintojen tekeminen

• Mihin valintojen tekeminen pohjautuu? 
• Arvaus
• Tunne (tunne-elämä, hormonit, 

ruokailu, juominen)
• Odotukset
• Käsitykset
• Ennakkoluulot
• Pelot
• Uskomukset

• Ihmistä ohjaavat voimat: pelot/tuska 
ja usko/nautinto 



Miksi on niin vaikea 
sanoa EI?
• Syyllisyys

• Häpeä 

• Pelko 

• Et halua pettää ihmisten odotuksia

• Menettämisen pelko

• Toisten tarpeiden pitäminen omia tärkeimpinä

• Ystävällisyys 

• Kiltteys 

• Miellyttämisen halu tai tarve

• Toisten vahingoittamisen pelko

• Konfliktin välttely



Kun opit sanomaan EI

• Et tunne syyllisyyttä

• Saat enemmän 

• Uskallat elää rohkeasti omaa elämääsi
• Vältät uupumisen 

• Saat lisää energiaa elämään 



Jos huolehdit
tulevaa. 



• Mihin asioihin voit vaikuttaa ja 
mistä voit päättää? 



Ajanhallinnan 
paras työkalu.



Miksi emme uskalla 
tehdä muutosta? 
• Haluamme muutosta, mutta emme tiedä mitä 

tehdä. 

• Pelkäämme, että menetämme jotain. Menetämme 
ystävän tai menetämme mahdollisuuksia. 

• Pelätään mitä muut ajattelevat.

• Varastatko toisen ja omaa aikaasi sanomalla ehkä?

• Jos et ole varma voitko auttaa, sano EI. 

• Kasvatat kykyäsi sanoa EI kun harjoittelet 
(lihasmuisti) 

• Ole ystävällinen, arvostava ja rehellinen. Voi 
tuntua, että sinulla ei olisi oikeutta sanoa EI, 
tunnet syyllisyyttä. Kuitenkin kun sanot EI, pidät 
puolesi ja osoitat arvostavasi itseäsi ja toisen aikaa. 



Kun sinulta 
pyydetään… 
• Tiedät, että haluat sanoa EI. Mutta et halua 

loukata toista. Loukkaatko itseäsi sanomalla kyllä?

• Vastaat…. Ehkä, mutta olen kiireinen. à ihminen 
ei ymmärrä, että sanot EI, vaan että 
todennäköisesti autat ja sinua käytetään pian 
hyväksi: ”tämä on niin tärkeää, tarvitsen todella 
apuasi juuri nyt.”

• Autat, vaikka menetät oman aikasi tai myöhästyt 
omista aikatauluistasi. Toistuvasti. 

• Ole selkeä, mutta ei tarvitse olla loukkaava. Kun 
sanot selkeästi EI, vapautuu myös toisen aika 
siihen, että hän voi miettiä toisia ratkaisuja.



Vastaatko…

• 1. Minulla ei ole aikaa / EN halua

• Anna kun mietin asiaa ja palaan asiaan.. 

• Ehkä… 

VAI

2. Minulla ei ole aikaa, koska minulla on eräs projekti jossa on 
deadline ja minun pitää palauttaa se kahden päivän päästä.

Ole: 

- selkeä, suora

- Rehellinen, ei tekosyitä! 

- Arvostava 



Ajankäyttö

Millainen 
olotila on 

silloin kun on 
kiire? Onko se 

hyödyksi?

Onko aikaa 
vai tehtäviä?

Onko aikaa 
loputtomasti 

vai vähän? 

Mitä aika 
tarkoittaa?

Mistä kiireen 
tuntu tulee?





Ketä varten elät? 
Mitä haluat muistaa 
kun kuolet ja mistä 
haluat, että sinut 
muistetaan? 



Ihmeet tapahtuvat 
siellä, jossa ei ole 
mukavaa.



Mikä peloistasi estää sinua 
elämästä sitä elämää, jota 
oikeasti haluat? 
• Mieti miksi? 

• Miten se pelko hyödyttää sinua? 

• Mitä olisi pahinta, mitä voisi tapahtua, 
jos elät omanlaistasi elämää? 



Epäonnistumisen
pelko estää

meitä sanomasta
EI. Toisaaltahan

menetämme
jotain myös

sanomalla KYLLÄ. 



Miten asetat omat 
rajat? 

Omien rajojen asettaminen tarkoittaa 
positiivisen EIn ottamista käyttöön. Jos 
olet tottunut siihen, että et sano koskaan 
vastaan ja teet aina mitä sinulta 
odotetaan, sinulta puuttuvat rajat. 
Rajojen harjoittaminen tuo sinulle 
mukanaan mahdollisuuden valita, sanotko 
Kyllä vai EI. Kun opit asettamaan 
ihmissuhteissa rajat ja sanot EI, voit 
lopulta samalla vahvistaa ihmissuhteitasi, 
vaikka alkuun tuntuu, että menetät kaiken.





Mitä on onnellisuus? 

Vastaa paperille 
seuraaviin 

kysymyksiin:

Tärkein kysymys on 
aina MIKSI?

• Mitä onnellisuus 
sinulle tarkoittaa? 

Miksi?

• Mitä onnellinen 
elämä sinulle 

merkitsee? Miksi?

• Mistä tiedät, että 
olet onnellinen? 

Miksi?

• Millaisina hetkinä 
olet onnellinen? 

Miksi?

• Kuka on 
vastuussa 

onnellisuudestasi? 
Miksi?

• Mikä auttaa sinua 
olemaan 

onnellinen? Miksi?

• Oletko valmis 
ottamaan vastuun 
onnellisuudestasi? 

Miksi?

• Millaisilla askelilla 
toteutat onnellisen 

elämän? Miksi?

• Mikä on seuraava 
askeleesi? Miksi?



Itseluottamus 
kasvaa pelkoja 
kohtaamalla



Kohti stressitöntä 
elämää.

• Mitä stressi on ?

• Onko stressistä apua / haittaa? 

• Mitä on stressitön elämä? 
• Mitä jos hyväksyt stressin ?

• Mikä määrä stressiä on sopiva? 
• Missä tilanteessa pitää meditoida ja 

hengittää? 

• Millainen elämä on se, josta haaveilet? 
• Entä, kun saavutat tavoitteet ja haluat 

aina vain uusia asioita?



Lisää energiaa 
elämään

1. Pysähdy ja tee realistinen tilannekatsaus: 
Millä elämäsi osa-alueilla koet stressiä ja 
miksi? Käytä sopivaa kartoitustyökalua.
2. Tee arvojärjestys: Pohdi, mitkä ovat 
sinulle elämässäsi todella tärkeitä asioita ja 
kirjaa ylös ajatuksiasi. Näitä voivat olla esim. 
läheiset ihmissuhteet, perhe, koulutus, työ, 
itsesi kehittäminen, vapaa-aika ja terveys. 
Mitä haluat tehdä, kokea tai muuttaa 
elämässäsi? Millainen haluat olla elämän eri 
osa-alueilla, kuten vanhempana, puolisona 
tai työtoverina? 



Lisää energiaa 
elämään

3. Mieti omia tarpeitasi Maslowin 
tarvehierkian kautta ja tutustu niihin: oletko 
laiminlyönyt joitain tarpeitasi viime aikoina. 
Mitä tarpeita ja miksi? Mitä voisit tehdä 
asialle?
4. Tunnista stressiä aiheuttavat tapasi 
(uskomukset ja toimintamallit) ja mieti, 
voisiko niiden suhteen tehdä jotain toisin.

5. Jos elämäsi on liian täyttä, pohdi voitko 
luopua jostain? Oletko valmis uhraamaan 
esimerkiksi osan taloudellisesta 
hyvinvoinnista toisenlaisen elämänlaadun 
puolesta?



Lisää energiaa 
elämään
6. Aseta terveet rajat. Pidä jämäkästi puolesi, 
tunne rajasi ja opettele sanomaan tarvittaessa 
”ei”.

7. Pyri vahvistamaan itseluottamustasi ja 
hyväksymään itsesi ja muut.

8. Tee itsellesi toimintasuunnitelma, 
stressittömämpää elämää kohti, Sisällytä sinne 
mukavia, iloa ja voimaa tuottavia ihmissuhteita ja 
asioita. Mitkä ovat askeleesi ja missä aikataulussa.

9. Palkitse onnistumiset. Kun huomaat muutoksen 
parempaan, muista myös palkita itsesi ja 
kannustaa kohti seuraavaa etappia!

10. Rakasta elämää.



Energiaharjoitus

Piirrä suorakaiteen muotoinen 
laatikko paperille. Jaa laatikko 
kahteen osaan sen mukaisesti, 
kuinka paljon (%) sinulla on 
asioita, jotka antavat sinulle 
energiaa ja vastaavasti niitä, jotka 
vievät sinulta energiaa.

01
Tavoitetila. Piirrä toinen laatikko, 
johon piirrät laatikon kuten 
toivot, että tilanne olisi.
• Miten toivoisit, että energiat 

jakaantuisivat? Mitä voisit tehdä?
• Toimintasuunnitelma, aikataulu, 

raportointi, toteutus
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Hyvät rutiinit 
soljuttavat 
elämää



Neljä jalkaa -
hyvinvointi

MINÄ ITSE:
keho, mieli, 
asenteet, tunteet

URA:
työ, opiskelu, 
talous

KOTI & PERHE

VAPAA-AIKA:
harrastukset, 
ystävät

- Kaikissa elämän osa-alueissa tulisi olla sisältöä
- Elämä kantaa vaikka yksi jalka hetkittäin 
ontuisikin
- Mieti mitä sektoreihin kuuluu nyt ja mitä 
haluaisit että siellä olisi
- Mitä pitää tehdä ja muuttaa, mistä pitää luopua
- Muista suhteellisuus: 10 min - 10 kk - 10 vuotta.
- Elämänjana: “Kaiken voi saada mutta ei yhtä 
aikaa.”
- Jatkuva prosessi
- Tee toimintasuunnitelma ja aikataulut, 
kurinalaisuudella tuloksia!
- Mikä on ensiaskeleesi
- Seuranta, palkitseminen



Toimintasuunnitelma

• Aikataulut

• Askeleet: mitä pitää tehdä, mitä jättää 
tekemättä

• Tärkeysjärjestys, priorisointi

• Mikä sinua motivoi?
• Mitä tukea tarvitset?

• Mikä voisi olla ensi askeleesi? 

• Miten seuraat, valvot ja palkitset 
edistymistäsi?

• Visiosta toiminnaksi, miten? 



Sano EI valittamiselle
- viikko

Sanotaan, että olemme keskiarvo viidestä ihmisestä, keiden 
kanssa vietämme aikaamme. Täten on syytä miettiä, kenen 
kanssa vietät aikaasi. Inspiroivatko nämä ihmiset sinua?

Voitko luottaa näihin ihmisiin? Voitko olla oma itsesi heidän 
seurassa? Arvostavatko he sinua ja rajojasi? Järjestä aikaa 
tällaisille ihmisille elämässäsi ja sano EI niille, jotka vievät 
energiasi huonompaan suuntaan.

Pessimistisyys ja valittaminen vievät energiaa. Lupaudu olemaan 
viikko valittamatta. Älä sano mitään negatiivista. Kun tunnet 
negatiivisen reaktion heräävän, pysäytä se. Jos sanot vahingossa 
negatiivisen asian, viikko alkaa alusta. Ole tarkkana erityisesti 
toisten ihmisten seurassa, jotka houkuttelevat sinua mukaan 
negatiivisuuteen. Puhu positiivisia asioita säästä. Vaihda toisen 
negatiivinen näkökulma positiiviseksi.

Ole erilainen. Korvaa negatiivisuus kiitollisuudella ja 
myötätunnolla. Kun viikko on ohi, arvioi miten meni ja mikä 
tunnetila sinulla on. Toista tätä viikkoa loppuelämäsi.



Mistä hyvinvointi 
koostuu?
1. Rakkaus itseä ja muita kohtaan

2. Itsensä ja muiden arvostus

3. Uni, lepo ja palautuminen

4. Ravinto, riittävästi ja sinulle sopivasti. Vesi.

5. Liikunta, sekä arkiaktiivisuus että aerobinen ja lihaskuntoa kasvattava 

6. Mieli, ajatusten laatu

7. Keho on terve

8. Sosiaaliset ihmissuhteet, perhe, ystävät, kollegat

9. Talous

10. Harrastukset, vapaa-aika

11. Ura, mielekäs ja sinulle sopiva työ, kehittyminen

12. Positiivinen, eteenpäin katsova elämänasenne

13. Omat tarpeet tulevat kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi

14. Osaat asettaa rajat ja sanoa EI 

15. Mikä puuttuu sinun listaltasi?



Olisiko aika
sanoa

hyvinvoinnille
KYLLÄ? 



Missä olet onnistunut?

Muistele elämäsi tähtihetkiä

Mistä kokemuksistasi olet erityisen ylpeä?

Mitkä kokemukset opettivat eniten?

”Count your blessings”

Vahvista näitä tunteita!







Kiitos <3

Kontaktit: 

heidi@valokkidesign.fi, 
044 021 1124

Insta: heidialamikkela & ValokkiDesign & 
opi_sanomaan_ei & oulun_kaihdinpalvelu

Linkedinissä: Heidi Alamikkelä

mailto:Heidi@valokkidesign.fi

