
VOIMAVARA-
KARTOITUS

Tunne itsesi - lisää 
voimia ja hyvinvointia

TEKIJÄ: 

Voimavarakartoituksen käytöstä yk-
silö- pari- ja ryhmätasolla minulla on 
yli 20 vuoden kokemus. Työhön on 
kuulunut voimavara- ja ilmapiirikar-
toitusten lisäksi ryhmien ja tiimien ke-
hittämistä ja johdon tukemista.  Muita 
kohteita ovat olleet mm. muutoksen 
ja stressin hallinta, selviytymiskeinot, 
itsensä johtaminen, jaksaminen ja 
henkisen hyvinvoinnin edistäminen. 
Luennoissani työpaikan ihmissuhteet, 
työmotivaatio ja työtyytyväisyys, per-
soonallisuuserojen hyödyntäminen ja 
luovuus ovat suosittuja aihepiirejä.

VESA KINNUNEN 
psykologian lisensiaatti 
Työ- ja organisaatiopsykologi (PD), 
Vaativan erityistason psykoterapeutti 

Kauppakatu 26 A 9, 40100 Jyväskylä
Helsingin vastaanotto  •	
Meilahdessa Pihlajatiellä

puh. 0400 - 647842

e-mail: vesa.kinnunen@pp. inet.fi
www.psykovire.fi



PALAUTETTA KARTOITUKSISTA
Ihmisen tulee harvoin suoritettua itsetutkiskelua ja koin että voimavarakartoitus oli 
sitä minulle. Esiin tuli ominaisuuksia ja vahvuuksia jotka yllättivät minutkin. Uskon 
että niiden tiedostaminen kantaa minua jatkossa työssäni niin kuin yksityiselämäs-
sänikin.
       - Tuija

Asiantuntijan tekemä voimavarakartoitus toi esille totuuden mukaisen kuvan itsestä. 
Tulokset ovat auttaneet suhtautumaan omaan elämään ymmärtäväisemmin – 
monet pelot ja jännitykset ovat vähentyneet. On syntynyt uudenlaista luottamusta ja 
toiveita tulevaisuuteen.
       - Jorma 

Testin antamat tulokset ovat auttaneet suhtautumaan omaan elämään ymmärtä-
vämmin ja monet turhat pelot ja jännitykset ovat vähentyneet.  Luuloihin, toiveisiin 
ja mielipiteisiin perustuvat minäkuvan vääristymät ovat paljastuneet, jolloin on 
luotu totuudenmukainen perusta itsetuntemuksen kasvulle. 
       - Sirkka

”Minua helpotti kuulla että psyykeni onkin suhteellisen terve. Vaikeudet mieheni 
kanssa helpottuivat kun saimme tiedon millaisia todella olemme.  Luonteeni ja 
luonteemme tunnistaminen auttoivat meitä hyväksymään paremmin itsemme ja 
toisemme. Ei tarvitse olla enää tuntemattomuuden vanki.”
             - Pentti ja Riitta 

Tutkimustulos oli kohdallani osittain yllätys – olimmekin kovin samanlaisia tietyissä 
piirteissä vaikka oletimme toisin. Ongelmamme ovat alkaneet parantua asian tie-
dostamisen jälkeen ja ristiriitatilanteet ovat monesti lauenneet, kun olemme muista-
neet asian. Tiedostaminen on auttanut hyväksymään itseäni ja puolisoani. Kartoitus 
paljasti 2-3 piirrettä, joiden korjaamiseen voimme keskittyä tulevaisuudessa.
             - Pirkko ja Lauri 

VoimaVarakartoitus
Voimavarakartoitus on nykyaikainen, nopea ja tehokas työkalu itsensä johtamiseen ja itse-
tuntemuksen lisäämiseen. Se auttaa Sinua ymmärtämään persoonallisuutesi pysyviä piirtei-
tä ja toimintatapoja sekä yksityis- että työelämässä. Saat näkemyksiä ja käytännön välineitä 
terveytesi, hyvinvointisi ja luovuutesi edistämiseen. Voimavarakartoitus on myös kelpo keino 
kehittää työssä jaksamista ja asiakaspalvelua. Kartoitus on nopea, olennaiseen keskittyvä tie-
teellinen menetelmä. 

VoimaVarakartoitus tarjoaa sinulle:
tietoa vahvuuksistasi ja kehittämiskohteistasi•	
keinoja tunnistaa ja  käsitellä tunteitasi•	
jaksamista ja parempaa otetta työhön•	
keinoja edistää suhteita Sinulle tärkeisiin ihmisiin•	
ymmärrystä työpaikan ihmissuhteisiin•	
stressinhallintakeinoja•	
tukea arvovalintoihin elämässäsi•	
välineitä ihmisenä kasvuun ja luovuutesi kehittämiseen •	

Kartoituksen avulla johtajat, esimiehet ja yrittäjät ovat saaneet uusia näkemyksiä työhönsä. 
Tiimien ja työryhmien jäsenet ovat hyötyneet kartoituksesta saadessaan tietoa luonteidensa 
ja toimintatyyliensä eroista ja yhtäläisyyksistä, mikä on helpottanut erilaisuuden hyödyntä-
misestä yhteistyössä. Myös esimies-alaissuhteet ovat parantuneet työtyylien paremman ym-
märtämisen kautta. Pari- ja läheissuhteissa elävillä luonne-erojen käsittely on lisännyt keski-
näistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta.

kartoituksen suorittaminen ja palautteen anto
Kartoitus on helppo tehdä netissä tai paperiversiona. Aikaa siihen kuluu noin 30 minuuttia. 
Materiaali ja ohjeet lähetetään Sinulle joko sähköpostin tai postin kautta. Vastattuasi sovi-
taan palauteaika. Tulokset perustuvat uusimpiin suomalaisilla tehtyihin normitutkimuksiin, 
jotka ovat ainoastaan ammattilaisten käytössä. Kartoitus eroaa laaja-alaisuudessaan monista 
pintapuolisista ja suppeista pikatesteistä. Tässä kartoituksessa palautteen saat kokeneelta 
psykologilta rakentavassa hengessä. Keskusteluihin voidaan liittää myös seurantakertoja toi-
veittesi mukaisesti.


