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Minä työssäni kartoitus



15.5.2015 2

Mikä on ”Minä työssäni - kartoitus”?

• työväline  joka on kehitetty nopeaksi ja 
kattavaksi nykytilanteen kuvaamiseksi 
omasta  sekä osaamisen että motivaation 
näkökulmista

• työvälineen käyttö sopii ajatuksen jatkoksi, 
keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi olipa 
sitten keskustelukumppanina kollega, 
esimies – tai Sinä itse - itsesi kanssa

• työvälinettä voi hyödyntää henkilökohtaisen 
tason lisäksi myös tiimin tuloksellista 
ajankäyttöä ja työnjakoa kehitettäessä

minä    ja        työni
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Ihan aluksi!

1. Kuinka täynnä patterisi on?
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1. Kuinka täynnä on patterisi?

Vedä viiva siihen kohtaan kuin 
miltä jaksamisesi taso juuri tällä 
hetkellä tuntuu.

Ei ole oikeaa tai väärää tasoa –
vain Sinun tasosi!

Nyt Sinulla on juuri tämän 

hetkinen kuva jaksamisesi ja 

motivaatiosi tasosta.

100%; ”Puhkun intoa” < - > 0%; ”Takki on tyhjä”
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2. Mihin työaika menee?



2a. Listaa mihin työaika menee?
___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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Listaa reipasta vauhtia nykyisiä 
työtehtäviäsi – tekemisiäsi - siinä 
järjestyksessä ja niin monta kuin 
mieleesi tulee tehtävän koosta 
riippumatta. 

Tämä EI ole toivelista – vaan 
kuvaa työtehtäviäsi niin kuin ne 
ovat.

Nyt sinulla on 
kuva siitä, mistä 
päivittäinen työsi 
tällä hetkellä 
koostuu!



2b. Poimi 6 eniten aikaa vievää työ tehtävää
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Poimi listastasi ja numeroi 6 eniten 

aikaa vievää tehtävää sen mukaan 

miten arvioit kunkin poimimasi vievän 

työaikaasi. 

1 = vie näistä eniten aikaa

2….5 = arvioimassasi järjestyksessä

6 = vie näistä vähiten aikaa

Nyt sinulla on itse luotu pikakuva 

siitä, mihin tehtäviin suurin osa 

työajastasi menee.



15.5.2015 8

3. Osaaminen - motivaatio taulukko



Osaaminen- motivaatio taulukon käyttö 
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Sijoita kukin 6 tehtävälle antamasi  

järjestysnumero ympyröitynä matriisiin 

osaamisesi ja motivaatiosi mukaan. 

- ensin innostuksesi tason (pystyakseli) 

-1= ei innosta

0 = yhdentekevää

1= innostaa jonkin verran 

2 = vie mukanaan 

- ja sitten osaamisesi taso (vaaka-akseli)

-1 = osaan huonosti

0 = kaipaa parantamista 

1 = sujuu

2 = erikoisalaani

(Esimerkkinä kuvassa on sijoitettu 4. eniten aikaa vievä 
tehtävä, joka on tavallisesti innostava l. 1-taso pysty-
suoraan ja normaalisti sujuu,  eli 1-taso myös 
vaakasuoraan.)

Nyt sinulla on kuva siitä, kuinka 
innostuneesti ja osaavasti hoidat 6 

kaikkein eniten työaikaasi vievää 

tehtävää.
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Innostus / motivaatio

Osaaminen

Osaaminen – motivaatio taulukko käytettäväksi

- 1                          0                               1                        2

2

1

0

-1

Kuinka täynnä 
olikaan patterisi?
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Innostus / motivaatio - minä

Osaaminen - työt

Osaaminen – motivaatio matriisista ”Minä työssäni kartoitukseksi”

Innostavat haasteet
”Oppimisen iloa!”

Motivoivat työt 
” Osaan ja innostaa!”

R u t i i n i t 
”Pakkopullaa,

osaan, muttei tahdo 

innostaa (enää)”

Painostavat ja 
stressaavat

” En osaa eikä edes 

kiinnosta”

2

1

0

-1

-1                           0                           1                           2
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4. Pohdittavaa, päätettävää ja 
toimittavaa
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Innostus / motivaatio

Osaamiseni

Osaaminen- motivaatiotaulukko ja patterin täyttöaste 

- 1                          0                           1                      2

2

1

0

-1

1234

5 6

7 8

65 %

Nämä 
syö!

Nämä 
lataa!



Pohdittavaa, päätettävää ja toimittavaa
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• Pysähdy ja mieti, puuttuuko listasi sieltä jotain olennaisen tärkeää siksi, ettet 

esimerkiksi ehdi tai kerta kaikkiaan halua sitä tehdä (vaikka ehkä pitäisikin…)

• Meneekö aikasi niihin työtehtäviin mistä Sinulle palkkaa maksetaan ja 

suoritustasi mitataan ja arvostetaan / arvioidaan 

• Mitä tekemisiä kannattaa heti lisätä / vähentää / poistaa kokonaan / siirtää / tehdä 

toisin / ottaa lisää delegoida? 

• Miten toimit ja milloin saavuttaaksesi nopeasti ja pysyvästi hyötyä? Kuinka 

mittaat hyötyä ja seuraat edistymistäsi?

• Käy kehityskeskustelu itsesi kanssa kuuden kysymyksen avulla

• Tarkista työsi tavoitteet ja tee päätökset mitä haluat:

• Enemmän vähemmällä

• Nopeammin ja paremmin

• Tehokkaammin ja rohkeammin

• Sisulla ja ilolla

• TOIMI!
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5. Kehityskeskustelu itsesi kanssa.



Kehityskeskustelu itsesi kanssa

1. Mitkä ovat vahvuuteni tänään
2. Kuinka hyödynnän niitä?
3. Millä voimavaroilla?
4. Mihin on vain sopeuduttava?
5. Missä haluan kehittyä?
6. Minkä haluan muuttaa kokonaan

Gre@Bra
ins 

Network 

1615.5.2015



“Hiplottelu ja 
eläminen on 
piettävä aina 
mielessä.”
”Lentsu”

- Veikko Huovinen -
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Kaikesta huolimatta ja sen lisäksi ….



Tapaamisiin työpajassa!

+358 40 5236470

Palikaistentie 180 A

31460 HIRSJÄRVI

” Kyynisyys asenteena ja työssä tylsistyminen on kaiken pahan alku ja juuri. Aika haaskaantuu vain 

turhaan kieltäytymiseen toimia omana itsenään ja kiireen perässä juoksemiseen.”

Eläköön itsensä haastaminen ja vaihtelu!”

juha.wiskari@greatbrains.fi
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