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Motivaatio - muutoksen haaste  ja 
esimerkin voima 
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     Motivaation 
vahvistaminen 

Esimerkkinä 
oleminen 

Muutoksen 
johtaminen 



Motivaatio ja työ 
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          Kompetenssi / osaaminen 
 yksilöllä on tarve tuntea hallitsevansa 
työtehtävänsä ja halu vaikuttaa 
työympäristöönsä. Tähän liittyy myös 
halu kehittyä työssään paremmaksi ja 
oppia uutta 

                      Autonomia 
yksilöllä on tarve tuntea, että voi itse 
vaikuttaa työhönsä ja tehdä valintoja. Jos 
ei voi itse päättää mitä tekee, niin ainakin 
miten tekee. Halu olla aktiivinen toimija 
eikä passiivinen reagoija. 

            Yhteisöllisyys 
yksilöllä on tarve tuntea kuuluvansa 
työyhteisöön sen hyväksyttynä 
jäsenenä ja halu tietää siellä oma 
paikkansa. 



Muuttuuko motivaatio työuran aikana ? 
Tutkimuksissa on havaittu, että nuorilla on 

vahvin motivaatio työn määrällisiin tavoitteisiin  
”tekemisen meininki”. Samoin korostuvat 
uteliaisuus ja uuden viehätys. 

 
Iän myötä motivaatiossa vahvistuvat 

valikoivuus, laadulliset panostukset, työn 
sisällön arvo ja merkitys sekä tiedon 
jakaminen ja sosiaalis-eettinen ulottuvuus  
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Onnistumisen ”kolmikanta” 
Muutos – muutosvastarinta – mukaan saaminen 
 
1. Ensin pitää olla yhteinen ymmärrys mikä on ongelma  

 
2. Sitten pitää olla yhteinen tahto saada aikaan ratkaisu   

 
3. Jotta voi onnistua, pitää uskoa, että kyetään tekemään 

muutos  
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Muutoksen haaste yksilölle ja työyhteisölle  
1. VAHVISTETAAN HALUA MUUTTUA 

 muutoksen tarve – riittääkö pelkkä rakennepoliittinen ohjelma ? 
 muutosvastarinta on hallittavissa, kun yksilö ainakin jossain määrin 

hyväksyy, että näin on tehtävä 
ESIMERKILLÄ LUODAAN MUUTOSTA EDISTÄVÄÄ ASENNETTA 
 

2. VARMISTETAAN KYKYÄ MUUTTUA 
 informaation riittävyys ja ajantasaisuus kaikille osallisille 
 kun tavoite on vielä kaukana, niin pohditaan vaihtoehdot ja tehdään 

konkreettisen välitavoitteet 
 kaikilla pitää olla mahdollisuus tuntea onnistuvansa 
ESIMERKILLÄ VAHVISTETAAN USKOA ONNISTUMISESTA 
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Kuka on esimerkkinä ja kenelle – miten 
vahvistamme työyhteisön menestymistä  

Ei vain johtaja, vaan tunnistetaan erilaisten 
henkilöiden rooleja muutoksen edistäjinä  

 
Vahvistetaan eri ikäluokkien luontaisia 

motivaatiotekijöitä 
 
Annetaan useammalle mahdollisuus jakaa 

vahvuuksiaan ja luoda merkitystä 

7 Valtion työmarkkinalaitos/Juha Sarkio 



  
 
 

27.8.2013 8 Valtion työmarkkinalaitos/Juha Sarkio 


	Esimerkin vaikutus ja  tuloksellisuus erityisesti muutoksessa 
	Motivaatio - muutoksen haaste  ja esimerkin voima
	Motivaatio ja työ
	Muuttuuko motivaatio työuran aikana ?
	Onnistumisen ”kolmikanta”
	Muutoksen haaste yksilölle ja työyhteisölle 
	Kuka on esimerkkinä ja kenelle – miten vahvistamme työyhteisön menestymistä 
	Dia numero 8

