
Innostu ilmiöistä
Motivaation johtaminen



MIKSI 
MINUN 
PITÄISI 
TUNTEA 
OMAT 
MOTIIVINI?

• Tunnistan itseäni motivoivia asioita ja 
arvopohjaiseen onnellisuuteeni 
vaikuttavia tekijöitä – saan lisää energiaa

• Osaan kertoa omin sanoin ja esimerkein 
motiiveistani ja tarpeistani muille (esim. 
työnhaussa, kehityskeskustelussa, 
parisuhteessa)

• Ymmärrän oman ainutlaatuisuuteni ja 
sen missä asioissa ja miten eroan muista

• Löydän omiin motiiveihini liittyviä hyviä 
asioita ja luontaisia vahvuuksia 
hyödynnettäväksi esim.työssä



Mikä sinua motivoi?

Miten voidaan välttää tai vähentää uupumista 
työssä?

Miten voidaan vahvistaa työhön sitoutumista?

Miten voidaan vahvistaa merkityksellisyyden 
kokemusta jatkuvasti muuttuvissa ja 

epävarmoissa työympäristöissä?



Muuttuva toimintaympäristö voi tarkoittaa 
muutosta siinä,
• missä työtä tehdään?

• miten työtä tehdään?

• milloin työtä tehdään?

• Tai jotain muuta esim. organisaatiomuutos →Uudet hyvinvointialueet



Muutostilanteet voivat aiheuttaa:

Epävarmuus

Stressi

Koetun 
motivaation 
väheneminen

Uuden 
oppiminen 
vie energiaa!!



Kubler – Ross muutoskäyrä



Muutos Etelä-Savon hyvinvointialueeksi 1.1.2023

• Muutos koskettaa lähes 8000 työntekijää: Essotesta, Sosterista, 
Vaalijalasta, Etelä-Savon pelastuslaitoksesta, Pieksämäeltä, 
Rantasalmelta ja Sulkavalta -> Etelä-Savon hyvinvointialueeksi

• Eloisa toimii 12 kunnan alueella, noin 190 eri 
palvelu/toimipisteessä

• Sote-pela-palvelut noin 133 000 asukkaalle

• Eloisa on kooltaan yksi maan pienimmistä hyvinvointialueista





Tunnetut motivaatiota käsittelevät teoriat

• Abraham Maslow:n tarveteoria 1943 (jossa 5 tarveryhmää: 
fysiologiset, turvallisuuden, liittymisen, arvostuksen ja itsensä 
toteuttamisen tarpeet)

• Tulkitaan usein hierakkiseksi pyramidimalliksi, jossa ylemmän tason 
tarpeisiin päästään vasta, kun alemman tason tarpeet on tyydytetty

• Maslow ei kuitenkaan uskonut, että kaikki tarpeet toteutuisivat 
kaikissa ihmisissä samalla tavalla!



Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

• Käsitys sisäsyntyisestä (engl. intrinsic motivation) motivaatiosta syntyi 
1950-60-luvuilla kritiikkinä ulkoisen palkitsemisen motivaatioteorioille

• Edward Decin ja Richard Ryanin itseohjautuvuusteoria, jossa ihmisiä 
yhdistää 3 psykologista perustarvetta: omaehtoisuus, kyvykkyys ja 
yhteisöllisyys

• Tuottavampaa keskittyä sisäisen motivaation tukemiseen kuin 
ulkoiseen palkitsemiseen →Tämä teoria on varsin laajasti hyväksytty, 
mutta ei ota tarpeeksi huomioon ihmisen yksilöllisyyttä!



Motivaatiotutkimuksen yksilölliset erot 
korostuivat 70-luvulta lähtien
• Belgialainen Nuttini: motivaatio on suhteellista ja jokaisella ihmisellä 

on oma käsitys siitä mikä häntä motivoi ja mihin haluaa pyrkiä

• Neuvostoliittolainen Leontjev oli sitä mieltä, että jokaisella on 
yksilöllinen motivaatiohierarkia, jolle persoonallisuuden perusta 
muotoutuu

→Näitä ajatuksia ei kuitenkaan vielä testattu empiirisesti!



REISSIN MOTIVAATIOTEORIA

Psykologian professori Steven Reiss
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MOTIIVIT 
PERSOONAL-
LISUUDEN 
YTIMESSÄ



RMP VS. MUUT ARVIOINTITYÖKALUT
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Käyttäytyminen
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Tiedot ja taidotArvot ja motiivit

Pyrkimys
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arvot

MIKSI
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Piilossa
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16 ELÄMÄN PERUSTARVETTA

VALTA RIIPPUMATTOMUUS UTELIAISUUS HYVÄKSYNTÄ
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VOITTAMINEN

MIELENRAUHA



REISS MOTIVAATIOPROFIILI
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• Empiirisesti testattu ja tieteellisesti 
validoitu ihmisten tarpeiden ja sisäisten 
motiivien taksonomia

• Sähköinen kyselytyökalu, 128 väittämää

• Kyselyn teko kestää 15 – 30 minuuttia

• Yksilöllinen motivaatiohierarkia: ei kahta 
samanlaista profiilia

• Henkilökohtainen purkukeskustelu 
sertifioidun RMP-motivaatiovalmentajan 
kanssa
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PERUSTARPEIDEN INTENSITEETTI

määrittää 
käyttäytymistä

vaikuttaa
käyttäytymiseen

tapauskohtainen vaikutus määrittää 
käyttäytymistä

vaikuttaa
käyttäytymiseen

-2 -0.8 0.8 20



Väärinkäsitykset
Emme ymmärrä ja arvosta sitä, että muita ajavat eri 
asiat kuin meitä

Itseillusio
Vahva käsitys siitä, että omat arvot ja motiivit ovat 
parhaita ja muidenkin pitäisi omaksua ne

Arvotyrannia
Jatkuvat yritykset vakuuttaa muut siitä, että heidän 
pitäisi hylätä ”väärät” arvonsa ja omaksua meidän 
”paremmat” arvomme

SELF HUGGING – OMIEN ARVOJEN YLIARVOSTAMINEN
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MITÄ 
MOTIIVEISTA 
ON HYVÄ 
TIETÄÄ?

• Motiiveilla on geneettinen perusta ja ne 
muotoutuvat varhaislapsuudessa 

• Motiivit ovat suhteellisen pysyviä ja niitä voi 
olla vaikea muuttaa

• Mikään motiivi ei ole itsessään hyvä tai 
huono, vahvuus tai heikkous 

• Motiivit ovat eri asia kuin osaaminen tai 
käyttäytyminen eivätkä ne näy välttämättä 
päälle päin

• Mitä vahvempi tarve/motiivi on, sitä 
useammin ja enemmän sitä pitää tyydyttää -
muuten ihminen turhautuu ja stressaantuu
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UUSIN 
TUTKIMUS

• Vuonna 2017 80 000:lta RMP-testin tekijältä 
kerätty data paljasti merkittäviä eroja naisten ja 
miesten välillä viiden motiivin kohdalla

• Naisilla keskimäärin vahvemmat arvot 
hyväksynnässä ja esteettisyydessä

• Miehillä keskimäärin vahvemmat arvot 
fyysisessä aktiivisuudessa, vallan tarpeessa ja 
romantiikan(seksin) tarpeessa



MAIDEN 
VÄLISET
EROT

• Vertailuaineistoa on seitsemän maan osalta: 
Itävalta, Suomi, Saksa, Sveitsi, Puola, Taiwan ja 
Yhdysvallat

• Suomalaisilla naisilla ja miehillä keskimääräistä 
alhaisempi keräämisen tarve

• Suomalaisilla naisilla keskimääräistä korkeampi 
fyysisen aktiivisuuden tarve

• Suomalaisilla miehillä keskimääräistä korkeampi 
koston/voittamisen tarve

• Suomalaisilla miehillä keskimääräistä 
alhaisempi esteettisyyden, perheen ja vallan 
tarpeet



RMP:N HYÖDYNTÄMINEN TYÖSUHTEEN 
ELINKAAREN ERI VAIHEISSA



Esimerkki RMP:n käytöstä 
kehityskeskustelussa

• Työntekijä voi pohtia omia vahvuuksia ja 
heikkouksia oman työn kannalta motiivien 
näkökulmasta

• Esihenkilö on tietoinen työntekijää 
motivoivista asioista ja niiden vaikutuksesta 
työhön 

• Mahdollisia väärinymmärryksiä, 
vastakkainasetteluja ja konflikteja voi 
ennaltaehkäistä, kun esihenkilö ja alainen 
tiedostavat esim. vastakkaiset motiivinsa



Palautekysely Essote:n pilotista 

Vastausprosentti 58,8 %

Profiili auttoi tunnistamaan itseään motivoivia asioita 83 %

Löysin sen avulla vahvuuksia hyödynnettäväksi omassa 
työssä

69 %

Koen, että profiilin tekemisellä on vaikutuksia 
työyhteisööni

62 %

RMP tuki omaa johtamistani 79 %

RMP tuki työhyvinvointiani 83 %

Koki, että RMP:n tekeminen vaikutti positiivisesti 
työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen

76 %

Suosittelen RMP:n tekemistä muille esihenkilöille 93 %

Suosittelen RMP:n tekemistä muille työntekijöille 97 %



Lähteet:

• Mikä meitä liikuttaa? (2017), Katariina Salmela-Aro ja Jan-Erik Nurmi

• Opas yksilöiden ja tiimien motivointiin (2022), Päivi Mayor ja Marjo 
Risku

• Reiss Motivation Profile: Mikä sinua motivoi? (2013), Steven Reiss

• Webropol-kysely Essote:n pilotista



Kiitos!

Kysyttävää tai lisätietoja: anni.pietarinen@etelasavonha.fi


