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Tässä esityksessä…

Mistä motivaatio koostuu? Motivaation ainesosat?

 Paras motivaatio-cocktail?

 Voiko toista motivoida? Miten motivoida = miten luoda 
motivoitumiselle otolliset olosuhteet? 

 Itseohjautuvuus: Väärinkäsityksiä..



 Työpaikkaterveyden 

edistämisen toimeenpano: 

Politiikka-asiakirjoissa 

korostuu oletus tiedon 

jakamisen vaikutuksista

 Tieto ei usein riitä 

käyttäytymisen muuttamiseksi



Muutokseen liittyy käyttäytymisten 

muutos

Kenen 

tarvitsee tehdä mitä eri tavalla 

milloin

missä kontekstissa?



Ymmärrä käyttäytyminen 

Miksi joku käyttäytyy kuin käyttäytyy?

Minkä täytyy muuttua, että halutut käyttäytymiset 

toteutuvat?

Tähän vastaamista helpottaa käyttäytymisen malli….



Käyttäytyminen toteutuu kolmen välttämättömän

ehdon vuorovaikutuksena

Psykologinen tai fyysinen kyky
toteuttaa käyttäytyminen

Harkitut ja automaattiset mekanismit jotka
aktivoivat tai estävät käyttäytymisen

Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö joka
mahdollistaa käyttäytymisen

Michie et al (2011) Implementation Science

Kyvykkyys

Motivaatio

Tilaisuudet

Käyttäytyminen



Jos kyse motivaatiosta…



Miksi ponnistelet tai ponnistelisit 

nykyisessä työssäsi?

 Koska muut arvostavat minua silloin 
enemmän (esim. esimies, kollegat, perhe, 

asiakkaat … ) 

 Välttyäkseni muiden arvostelulta (esim. 

esimiehen, kollegojen, asiakkaiden … ) 

 Koska muut palkitsevat minua 
taloudellisesti vain, jos ponnistelen 

työssäni riittävästi

 Koska voin menettää työpaikkani, jos en 

näe riittävästi vaivaa. 

 Koska siten voin olla ylpeä itsestäni. 

 Koska muuten häpeäisin itseäni. 

 Koska tässä työssä ponnistelu on omien 

arvojeni mukaista. 

 Koska tässä työssä ponnistelulla on 

minulle henkilökohtaista merkitystä. 

 Koska minusta on hauskaa tehdä työtäni 

 Koska työni tekeminen on innostavaa. 

 Koska työni on mielenkiintoista.

Gagne et al



Motivaation MÄÄRÄ vs. LAATU

Vahva vs.  heikko motivaatio

Laadukas motivaatio: Pakko vai halu?

Palkintojen vaikutus? Taikapiirrin-koe

Olennaista on ihmisen käsitys toimintansa syistä



Miksi motivaation LAADULLA on väliä?

Omaehtoisempi motivaatio johtaa 

laadukkaampaan toimintaan

kestävämpään käyttäytymismuutokseen

parempaan mielen hyvinvointiin



Motivaatio on jatkumo

Meillä kaikilla sekoitus useita motivaatiolaatuja



Motivaation laatujatkumo
SISÄINEN 

MOTIVAATIO
OMAT ARVOTSISÄINEN PAINEULKOINEN PAINEEI MOTIVAATIOTA

•Koska työni 
tekeminen on 
innostavaa. 
•Koska työni on 
mielenkiintoista. 

” Miksi ponnistelet tai ponnistelisit nykyisessä työssäsi?...”

•Koska tässä 
työssä ponnistelu 
on tärkeää minulle 
itselleni. 
•Koska tässä 
työssä 
ponnistelulla on 
minulle 
henkilökohtaista 
merkitystä

•Koska siten 
voin olla ylpeä
itsestäni. 
•Koska muuten 
häpeäisin
itseäni. 

• En juuri 
ponnistele, koska 
en koe tämän 
työn olevan 
vaivannäön 
arvoista 
• En tiedä miksi 
teen tätä työtä, 
sillä se on turhaa. 

SOSIAALINEN
• Saadakseni 
muiden 
hyväksynnän (esim. 
esimiehen, 
kollegojen, 
perheenjäsenten, 
asiakkaiden) 
•Koska muut 
arvostavat minua 
silloin enemmän

MATERIAALINEN
• Koska voin 
menettää 
työpaikkani, jos en 
näe riittävästi 
vaivaa.
•Koska muut 
palkitsevat minua 
taloudellisesti 
vain, jos 
ponnistelen 
työssäni riittävästi



Motivaation laatujatkumo
SISÄINEN 

MOTIVAATIO
OMAT ARVOTSISÄINEN PAINEULKOINEN PAINEEI MOTIVAATIOTA

KONTROLLOITU MOTIVAATIO

”keppi ja porkkana”

 Pakotettu

 Painostettu

 Houkuteltu

OMAEHTOINEN MOTIVAATIO

 Haluttu, valittu

 Kiinnostus

 Arvostettu



Itsemääräämisteoria

Nelli Hankonen

TOIMINNAN
LAATU

MOTIVAATION
LAATU

Psykologiset
perustarpeet

Vuorovaikutus-
ympäristö

Minä päätän

Minä osaan

Minä kelpaan

Oma-
ehtoinen:

Teen, 
koska

arvostan / 
nautin

Sinnikäs, 
laadukas, 
kestävä 

käyttäytymi-
sen muutos

AUTONOMIA

PÄTEVYYS

YHTEENKUULUVUUS

Self-Determination Theory, Deci & Ryan 2000



Millainen vuorovaikutus edistää 

motivaation sisäistymistä?

Johtaja …

 Kuulee ja tunnustaa työntekijän näkökulmat

 Rohkaisee oma-aloitteisuuteen

Mahdollistaa yksilöille ja ryhmille valinnanvaraa

 Antaa merkityksellistä palautetta

 Antaa tehtäviä, jotka ovat sopivasti haastavia

 Perustelee pyyntönsä





Ohjaavuus
vähäistä

Ohjaavuus
vahvaa

Psykologisten 
tarpeiden tuki

Psykologiset 
tarpeet uhattuna

AUTONOMIAN TUKI

RAKENNE

KAAOS

KONTROLLI

Osallistava

Kuunteleva

Opastava

SelkeyttäväDominoiva

Hylkäävä

Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Fontaine, J., Haerens, L., Delrue, J., & Reeve, J. (2019). Towards a fine-grained understanding of the components 
of need-supportive and need-thwarting teaching: The merits of a gradual approach. Journal of Educational Psychology



Alainen valittaa, ettei haluaisi tehdä 

työtehtävää. Miten johtajana reagoit?

…Yrität ymmärtää, minkä hän kokee vaikeana tehtävässä. Kerrot 

hänelle, että olet avoin kuulemaan hänen ehdotuksiaan.

…Vaadit, että hän suorittaa tehtävän. Hänen täytyy joskus oppia 

tekemään jotain tahtonsa vastaisesti.

…Tarjoat hänelle hyödyllisen strategian, miten hoitaa tehtävän 

askel kerrallaan.

… Jätät huomiotta valittamisen ja ruikutuksen. Työntekijän täytyy 

oppia itse pääsemään yli ongelmista.

Aelterman et al., SAW (valmisteilla)

Autonomia

Pätevyys



Ohjaavuus
vähäistä

Ohjaavuus
vahvaa

Psykologisten 
tarpeiden tuki

Psykologiset 
tarpeet uhattuna

AUTONOMIAN TUKI

RAKENNE

KAAOS

KONTROLLI

Osallistava

Kuunteleva

Opastava

SelkeyttäväDominoiva

Hylkäävä Yrität ymmärtää, minkä hän 
kokee vaikeana tehtävässä. Olet 

avoin ehdotuksille.

Vaadit, että hän 
suorittaa tehtävän.

Tarjoat hänelle hyödyllisen 
strategian, miten hoitaa 
tehtävän askel kerrallaan

Jätät huomiotta 
valittamisen ja 
ruikutuksen.

Sekoittuu helposti!

Sekoittuu helposti!



Muutokseen motivointi

 Selkeät odotukset ja tavoitteet – osallistaen

 Perustelut

 Autonomian antaminen

 Aktiivinen kuuntelu, palautteen perusteella parantaminen

 Kielteisten tunteiden hyväksyntä

 Hallittu, asteittainen prosessi 

 Onnistumisista ja etenemisistä kiittäminen



Kiitos! Kysymyksiä?

@Nhankonen

Nelli.hankonen.helsinki.fi


