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Tämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä työntekijöiden 

sisäisen motivaation merkityksestä työelämäkontekstissa.  Tutkimuksen tavoit-

teena on ymmärtää kuuden työntekijän kertomusten avulla niitä merkityksiä, 

joita he Reiss Motivaatioprofiilikokemukselleen antavat. Lisäksi tutkielmassa 

tarkastellaan, millaisena työntekijät kertovat identiteettiään ja mihin he sitä ker-

ronnan prosessissa suhteuttavat. Kerronta-aineisto kerättiin kerronnallisen haas-

tattelun avulla, ja sitä analysoitiin temaattisella, narratiivisella ja positioanalyy-

silla.  

Tulokset osoittivat, että Reiss Motivaatioprofiilitieto on yksittäiselle työnte-

kijälle arvokas, sillä se vahvistaa hänen itseymmärrystään ja toimijuuttaan. Elä-

män perustarvekontekstissa syntynyt työntekijän kertomus sisältää subjektii-

vista tulkintaa tietyssä ajassa ja paikassa toimimisesta. Työntekijän tietoisuus ar-

voperusteisista tarpeistaan antaa myös välineitä ymmärtää toisen käyttäytymistä 

eri tilanteissa. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että ymmärrys 

omista ja toisen käyttäytymiseen vaikuttavista perustarpeista voi lisätä identi-

teettityön monitasoisuutta. Lisäksi tietoisuus erilaisista motiiviyhdistelmistä voi 

helpottaa eri rooleissa toimimista sekä parantaa keskinäistä vuorovaikutusta.  

Jatkossa mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi tiimimotivaatioprofiilin käyt-

töarvon selvittäminen, kun tiimin tarpeet on huomioitu valmennuksen tilaus- ja 

suunnitteluvaiheessa. Millaiseksi käyttöarvo muotoutuu eri työarjessa? Millaisia 

identiteettineuvotteluja eri tiimeissä käydään? Parantaako tietoisuus sisäisesti ar-

vostetuista motiiveista tiimin tuottavuutta?   

Asiasanat: identiteettityö, Reiss Motivaatioprofiili, elämän perustarpeet, mo-

tiivi, kerronnallinen lähestymistapa   
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1 JOHDANTO

Työelämän moninaiset muutokset ovat tuoneet työarkeen uusia vaatimuksia, joi-

hin organisaatiot pyrkivät vastaamaan kehittämällä toimintaansa. Organisaatioi-

den kehittymisen ja työntekijöiden identiteettien rakentumisen tueksi on laadittu 

erilaisia kehittämismalleja ja -ohjelmia, joissa on erilaiset painotukset. Erilaisissa 

työelämän kehittämisohjelmissa on kiinnitetty huomiota työntekijöiden hyvin-

vointiin ja voimaantumiseen tarjoamalla heille muun muassa työnohjausta ja 

mentorointia (ks. Eteläpelto ym. 2014a). Näiden lisäksi työntekijöiden ja organi-

saatioiden samanaikaista uusiutumista on tuettu vahvistamalla työntekijöiden 

ammatillista identiteettityötä sekä heidän ammatillista toimijuuttaan (ks. Vä-

häsantanen ym. 2014). 

 Näiden kehittämismallien ja -ohjelmien lisäksi johdon tulisi kuitenkin huo-

mioida, että työntekijöiden sisäinen motivaatio vaikuttaa heidän tapaansa tehdä 

työtä. Työntekijöiden motivaatiota voidaan lisätä niiden asioiden avulla, joita 

työntekijät arvostavat työssään. Kun työntekijä saa tavoitella työssään sisäisesti 

arvostamiaan asioita, hän on hyvinvoiva, tehokas ja työhönsä sitoutunut. Sisäi-

sesti motivoituneen työntekijän yhteiskunnallinen merkitys on niin merkittävä, 

että se on nostettu esiin myös Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 

vuonna 2014. Tämä herätti mielenkiintoni siinä määrin, että halusin selvittää, 

millaisin keinoin työntekijän sisäistä motivaatiota voidaan tukea työelämäkon-

tekstissa. 

Tutkimuksissa on enenevässä määrin pyritty huomioimaan yksilön identi-

teetti näiden työelämämuutosten keskiössä monitahoisena ja muuttuvana (ks. 

Giddens 1991). Kun tutkimuksissa halutaan ymmärtää yksilön kokemusmaail-

maa ja kuvata sitä kertomusten kautta, käytetään niissä kerronnallista lähesty-

mistapaa. Myös tässä aikuiskasvatuksen tieteenalaan kuuluvassa tutkimuksessa 

käytetään kyseistä menetelmää, sillä se mahdollistaa tutkijalle niiden prosessien 

tarkastelun, jotka tuottavat yksilön identiteettiä. Kerronnallista lähestymistapaa 

käyttäneet tutkijat ovat aiemmin tarkastelleet yksilöiden identiteettien rakentu-



 

mista muun muassa organisaatiomuutoksen (ks. Kallio 2014; Ruopsa 2016) ja yk-

silöiden voimaantumisen kontekstissa (ks. Mahlakaarto 2010). Tutkimuksissa on 

tarkasteltu myös työntekijöiden identiteetin vaikutusta organisaation menesty-

miseen (ks. Reissner 2010).  

Tämän tutkimuksen keskiössä ovat työntekijöiden motiivit. Ne liittyvät ih-

misen tarpeisiin, jotka ovat läsnä hänen kaikessa toiminnassaan. Tässä tutkimuk-

sessa työntekijöiden motiiveja tarkastellaan Reissin (2000) elämän 16 perustar-

peen teorian viitekehyksessä, koska tässä teoriassa huomioidaan yksilöllisyys ja 

arvoperusteisuus. Yksilölliset motiivit ilmentävät henkilön perustarpeita, ja nii-

den vahvuuden ilmentymistä on mahdollista mitata tuotteistetulla Reiss Moti-

vaatioprofiili -arviointityökalun avulla. Tätä työkalua on kehitetty erilaisiin käyt-

tötarkoituksiin, kuten nuorten ja aikuisten parissa käytettäväksi. Suomessa Reis-

sin Motivaatioprofiilia on aiemmin käytetty tutkittaessa nuorten motiiveja (ks. 

Froiland, Mayor & Herlevi 2015).   

Tämä laadullinen tutkimus tarkastelee kuuden työntekijän kokemusta työ-

elämäkontekstiin laaditusta motivaatioprofiilista. Kyseistä ilmiötä on tässä kon-

tekstissa tutkittu hyvin vähän. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää työnteki-

jöiden kertomusten avulla niitä merkityksiä, joita he antavat motivaatioprofiili-

kokemukselleen. Tutkimusaineistona on käytetty työntekijöiden kerronnalli-

sessa haastattelussa tuottamia kertomuksia yksilö- ja tiimimotivaatioprofiilista. 

Tätä aineistoa on analysoitu käyttämällä kolmea eri kerronnallisen lähestymista-

van analysointimenetelmää. Tämän aineistolähtöisen tutkimuksen tavoitteena 

on tarjota uutta tietoa motivaatioprofiilin merkityksestä aikuisten identiteetti-

työssä muun muassa niille, jotka pohtivat, millaisista työolosuhteista tai tavoit-

teista he motivoituvat. Tässä tutkimuksessa identiteettityön ja identiteetin raken-

tamisen käsitteitä käytetään samaa tarkoittaen, sillä ne viittaavat sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa tapahtuvaan prosessiin, jossa identiteetit kerrotaan. Tämä 

tutkimus tuo esiin uudella tavalla, millaisena kerronnalliseen haastatteluun osal-

listuneet työntekijät kuvaavat identiteettiään ja mihin he sitä kerronnan proses-

sissa suhteuttavat.  

 



 

Kerronnallinen tutkimusprosessini on vaikuttanut siihen, että pro gradu -

tutkielmani rakenne ja esittämistapa poikkeaa joiltain osin Jyväskylän yliopiston 

antamista ohjeista.  Kerronnallinen lähestymisote näkyy tutkimushaastattelun ja 

analyysimenetelmien valinnassa sekä tutkimustulosten raportoinnissa ja poh-

dinnassa. Kerronnallisten analyysimenetelmien valintaprosessia kuvaan alalu-

vussa 5.4. Tässä alaluvussa kuvaan tutkimusaineistoni käsittelyvaiheita ja ana-

lyysien valintaa teorian ja käytännön tutkimustyön vuoropuheluna. Kerronnal-

lisen tutkimuksen pohdinta luvussa puolestaan esitän tutkimustuloksiani teo-

reettiseen viitekehykseen peilaten. Näillä esittämistavoilla tarjoan lukijalle mah-

dollisuuden rakentaa omaa tulkintaansa tästä kerronnallisesta tutkimusproses-

sista. 



 

2 IDENTITEETTITYÖ ON MONITASOINEN PRO-

SESSI 

Tämän luvun tavoitteena on kuvata eri identiteettikäsitteitä, jotka liittyvät lähei-

sesti tähän tutkimukseen. Alaluvuissa 2.1–2.3 nostan esiin identiteettikäsitteen 

määrittelyn historiaa ja moniselitteisyyttä. Tässä tutkimuksessa ei ole rajattu tar-

kastelua tiettyyn identiteetin määrittelyyn, koska elämän perustarpeiden kon-

teksti vaatii laajemman näkökulman asian tarkasteluun.   

2.1 Persoonallinen ja sosiaalinen identiteetti 

Arkikielessä identiteettikäsite ymmärretään yksilön henkilökohtaiseksi käsi-

tykseksi omasta itsestään, mutta eri tieteenalojen välillä määrittely ei kuitenkaan 

ole näin yksiselitteinen (Smith & Sparkes 2008, 7). Identiteettikäsite on ajankoh-

taistunut yhteiskunnallisten muutosten myötä, ja siitä keskustellaan niin sosiaa-

litieteissä kuin humanistissa tieteissä. Kiinnostus ihmisen minuuden olemukseen 

ei kuitenkaan ole uusi ilmiö, sillä minuutta, itsetuntemusta ja identiteettiä on ku-

vattu eri tieteenaloilla aiemminkin. (Eteläpelto 2009, 96–97.)   

Identiteetin rakentumista voidaan eri identiteettiteorioissa ilmentää erilai-

sin käsittein, koska tutkijat määrittelevät niitä oman tieteenalansa mukaisesti. 

Psykologian tieteenalan tutkija James (1984, 159–163) teki tunnetuksi persoonal-

lisen ja sosiaalisen identiteettikäsitteen kahtiajaon. Persoonallinen identiteetti 

edustaa hänen mukaansa suhteellisen pysyvää minää. Sosiaalisen identiteetin 

hän puolestaan määrittelee uudelleen rakentuvaksi ja muuttuvaksi sosiaalisessa 

kontekstissa.  Meadin (1977, 42) sosiologisen näkemyksen mukaan kahtiajako ei 

ole niin jyrkkä, kuten James sen esitti. Hän kuvaa identiteetin rakentumista sosi-

aalisen ja persoonallisen identiteetin välisenä suhteena, jossa keskeisinä välittä-

vinä elementteinä ovat sosiaalisuus, kieli ja tietoisuus. Myös kasvatus- ja kehitys-

psykologiassa on esitetty persoonallisen ja sosiaalisen identiteetin välisen vuoro-

vaikutuksen merkitys. Eriksonin (1982, 226–238) kehitysteorian mukaan identi-

teetin kehittymiseen vaikuttavat yksilön omat arviot suhteessa toisiin, mutta 
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myös sosiaaliset roolit ja sosiaalisen järjestelmän yksilöön kohdistamat odotuk-

set.  Tämän teorian mukaan jokainen voi itse vaikuttaa siihen, mihin sosiaalisiin 

rooleihin ja vaatimuksiin itse kukin sopeutuu.  

Persoonallisen ja sosiaalisen identiteetin lisäksi voidaan puhua henkilöpe-

rusteisesta sosiaalisesta identiteetistä. Brewer (2001) kuvaa tällä identiteettikäsit-

teellä sitä, miten jonkin ryhmän jäsenyys ja niihin kuuluvat jaetut kokemukset 

rakentavat yksilön identiteettiä. Henkilöperusteinen sosiaalinen identiteetti vas-

taa kysymyksiin, millainen minä olen tai millainen minä olen jonkin ryhmän jä-

senenä. Yksilö voi siis muodostaa kerronnassaan ryhmän esittääkseen omaa 

identiteettiään tai ryhmän jäsenyyttä. (Brewer 2001, 115, 117–118.) Yksilöiden on 

siis mahdollista yhtä aikaa ilmaista samuutta johonkin ryhmään ja tuoda esiin 

erilaisuuttaan suhteessa ryhmän jäseniin (ks. Kärreman & Alvesson 2004). Vas-

taavasti sosiaalisen identiteetin käsitteellä voidaan Tajfelin (1972) mukaan ku-

vata myös yksilön tietoisuutta sosiaaliseen ryhmään kuulumisesta niin, että ryh-

män jäsenyydellä on hänelle emotionaalista merkitystä (Haslam, Reicher & Pla-

tow 2012, 72).  

Henkilöperusteisen sosiaalisen identiteetin lisäksi identiteetin rakentu-

mista voidaan kuvata myös rooli-identiteettikäsitteellä, jolloin tarkastelukoh-

teena ovat henkilöiden väliset suhteet ja heidän toimintansa välillä vallitseva 

riippuvuus. Tämän mukaan yksilön käyttäytyminen on riippuvainen siitä, miten 

vuorovaikutussuhteen toinen osapuoli käyttäytyy. Rooleihin liittyy tiettyjä sosi-

aalisia normeja ja odotuksia, jotka vaikuttavat roolin omaavan minäkäsitykseen, 

ja sitä kautta ne heijastuvat myös identiteettiin. (Brewer 2001, 118.) Yksilön käyt-

täytymisessä heijastuu siis vuorovaikutus ympäristönsä kanssa, mutta myös hä-

nen luonteensa ja henkilökohtaiset pyrkimyksensä (Burr 2004, 146).  

 

2.2 Narratiivinen identiteetti 

Identiteetin narratiivinen rakentuminen ja yksilön itsetulkinta ovat Sintosen 

(1999, 50–51) mukaan kulttuuristen kertomusten, symbolien ja merkkien kautta 
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välittynyttä. Yksilö voi koota identiteettiään elämänkerran merkittävistä osista, 

minkä avulla hän voi rakentaa kertomusta menneestä, tulkita ympäröivää maa-

ilmaa, vahvistaa identiteettiään ja antaa merkityksiä kokemuksilleen (Huotelin 

1996, 24–25). Erilaiset historialliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet mahdollistavat 

yksilölle moninaisia oppimiskokemuksia, joiden myötä hän muodostaa käsityk-

sen itsestään, historiastaan, mahdollisuuksistaan ja suhteestaan ulkopuoliseen 

maailmaan (Vanttaja & Järvinen 2006, 27–28). Yksilön elämänhistoria voi siis 

asettaa identiteetille rajat, joiden puitteissa identiteettiä kerrotaan (Honkanen 

1995, 179).  

Kertomukset antavat ihmisen olemassa ololle muotoja ja sisältöjä, joiden 

avulla ihminen voi tavoitella elämäänsä eheyttä, johdonmukaisuutta ja jatku-

vuutta. Minuuden yhtenäisyyttä rakentavien minäkertomusten myötä narratii-

vinen identiteetti säilyy, muokkautuu ja rakentuu uudelleen. (Ihanus 2001, 241.) 

Minäkertomukset voivat eheyttää työntekijän identiteettiä ammatillisen minän 

muodostumisen varhaisvaiheissa, työn muutoskohdissa tai entisen minän uu-

delleenmäärittelyssä (Eteläpelto & Vähäsantanen 2008, 42–43), jolloin yksilö voi 

luoda elämän ristiriitaiset tapahtumat merkitykselliseksi sarjaksi minäkerron-

nassa (Hall 1999, 22–23).  

Identiteettiä ja minuutta tulisi tarkastella mahdollisimman moniulotteisesti 

ja monitieteisesti, jotta näkökulma tutkittavaan asiaan olisi mahdollisimman 

laaja (Saastamoinen 2006, 179). Identiteetin rakentumisen tutkimisessa tulee Ar-

cherin (2003) mukaan huomioida yksilön autonominen toiminta ja reflektiivi-

syys, sillä yksilöt ovat erilaisia, mutta kaikilla yksilöillä on kuitenkin kyky reflek-

siivisyyteen ja sen harjoittamiseen. Toiselle on luontaista rakentaa omaa identi-

teettiään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kun taas toinen rakentaa identiteetti-

ään itsenäisesti reflektoiden yhteisön ja ympäristön sallimissa rajoissa. Toiset 

puolestaan rakentavat identiteettiään välittämättä muiden odotuksista, sillä he 

haluavat tietoisesti poiketa yleisesti hyväksytyistä toimintatavoista. (Archer 

2003, 206, 252, 295, 298.) Hännisen (2002, 21–22-60–62) mukaan reflektoidun iden-

titeetin tasolla identiteettiä on mahdollista luoda ja tulkita tietoisesti yhä uudel-

leen.  
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2.3 Identiteetti työelämäkontekstissa 

Ymmärtääksemme yksilön tarpeita ja kehityspolkua on hänen tavoitteitaan sekä 

kokemuksiaan tarkasteltava aina suhteessa tiettyyn aikaan ja kulttuuriin (Kovero 

2004, 136). Työelämän tehokkuusvaatimukset ja yksilöityvän yhteiskunnan hal-

lintakeinot vaikuttavat yksittäisten työntekijöiden elämään niin, että identiteet-

tien ja minuuksien muokkaamisesta on tullut keskeinen työn muoto. He pyrkivät 

organisaation tietynlaisiksi työntekijöiksi säätelemällä minuuttaan erilaisin kei-

noin, kuten hyvän työntekijän mallikuvilla ja mentoroinnilla. (Eteläpelto 2009, 

92, 94, 119.) Yksilö tekee siis aktiivista identiteettityötä muokatessaan, vahvista-

essaan, uudistaessaan eheyttä ja erottuvuutta tuottavia ajatusrakennelmia 

(Sveningssonin & Alvessonin 2003, 1185–1186; Sveningsson & Larsson 2006, 219-

221). 

Identiteettityö voidaan siis ymmärtää enemmän tai vähemmän jatkuvana 

prosessina (Simpson & Carrol 2008, 43-47), jolloin sitä voidaan kuvata dialo-

giseksi reitiksi identiteetin rakentumisessa (Beech 2008, 55-57). Identiteettityö 

voidaan määritellä myös ihmisten väliseksi prosessiksi, jolloin he muokkaavat 

yksilöidentiteettejään ja pyrkivät sopeutumaan sosiaalisten identiteettien rajoi-

hin. Tämä pyrkimys näkyy arjessa esimerkiksi tavoissa, joilla yksilö yrittää ker-

toa toiselle, keitä tai mitä me olemme. (Watsonin 2008, 122.) Yksilön identiteetti-

työ voi olla käynnissä hyvin erilaisissa tilanteissa ja se voi käynnistyä vakiintu-

neen, aiemman identiteetin tultua uhatuksi, minkä seurauksena itseä koskeva 

epäily, epävarmuus, ahdistuneisuus tai kyseenalaistaminen laukeavat (Collinson 

2003, 531–535). Tällöin yksilöltä tai yhteisöltä vaaditaan identiteettityötä ja iden-

titeettineuvotteluja, joiden avulla yksilön on mahdollista määritellä itseään uu-

delleen. (Eteläpelto 2009, 93, 96–97.) 

Identiteetin rakentumista voidaan tarkastella myös suhteessa tiettyyn pro-

fessioon tai työelämäkontekstiin, jolloin yleensä valitaan ammatillisen identitee-

tin käsite (Paloniemi ja Collin 2009, 2). Eteläpellon ja Vähäsantasen (2008) mu-

kaan tällä käsitteellä tarkoitetaan yksilön elämänhistorian aikana muodostunutta 

ymmärrystä itsestään ammatillisena toimijana suhteessa työhön tai suhteessa sii-

hen, millaiseksi hän työssään haluaa tulla. Tähän käsitteeseen katsotaan liittyvän 
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myös käsitys siitä, mihin yksilö kokee kuuluvansa, mikä on hänelle tärkeää ja 

mihin hän sitoutuu työssään. Laajimmillaan ammatillisen identiteetin käsiteellä 

voidaan tarkoittaa sitä, miten yksilö näkee oman paikkansa, asemansa sekä osal-

lisuutensa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja työnjaossa. (Eteläpelto & Vä-

häsantanen 2008, 26, 45.)  

Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä ja Paloniemi (2014) toteavat, että amma-

tillisen identiteetin voidaan katsoa olevan seurausta pitkäaikaisesta oman elä-

män tavoitteiden ja arvojen pohdinnasta, omista uskomuksista ja maailmanku-

vasta sekä siihenastisesta koulutuksesta ja työkokemuksesta. Jotta ammatilliset 

sitoumukset ja tavoitteet voivat muuttua, tarvitaan keskusteluja työyhteisössä ja 

työskentelyä oman arvomaailman kanssa. Ammatillisen identiteetin muutos tai 

muuttumattomuus on keskeinen tekijä työorganisaatioiden rakenteiden ja työn-

tekijöiden oppimisen välillä. Jotta työyhteisön muutos- ja kehitystyötä voi tapah-

tua, on työntekijöiden ammatillisen identiteetin uudistumiselle annettava tilaa. 

(Eteläpelto ym. 2014b, 210–212.)   Tämän lisäksi on tärkeää tukea työntekijöitä 

pitämään omasta jaksamisestaan ja ammatillisuuden uudistamisestaan huolta 

(Vähäsantanen 2014, 132), sillä eheä ammatillinen identiteetti tukee työhyvin-

vointia, työniloa ja laatua sekä parantaa tuottavuutta (Vähäsantanen ym. 2014, 

220). 

Tarkasteltaessa työn suhdetta yksilön muihin elämänalueisiin ja työssä op-

pimiseen ammatillista identiteettiä osuvampi käsite on työhön liittyvä identi-

teetti, sillä se kuvaa monitasoisesti ihmisen ja työn välistä suhdetta (Eteläpelto 

2009, 90). Paloniemen ja Collinin (2009, 2–3) mukaan työhön liittyvä identiteetti -

käsite on hyödyllinen tutkittaessa, miten yksilö määrittää itsensä suhteessa sosi-

aaliseen ympäristöönsä ja työyhteisönsä kulttuuriin. Billetin (2006, 6–7) mukaan 

se edustaa myös etenevää prosessia, jonka aikana työpaikalla neuvotellaan yksi-

lön ja sosiaalisen kontekstin välisessä riippuvuussuhteessa uutta identiteettiä. 

On ymmärretty, että kontekstiin on kiinnitettävä enemmän huomiota identiteet-

titutkimuksessa, sillä identiteetit rakentuvat erilaisissa konteksteissa (Coupland 

& Brown 2012, 3). 

  



 
 

 

3 ELÄMÄN PERUSTARPEET JA -MOTIIVIT

Pro gradu -tutkielmaan olen valinnut Reissin kehittämän elämän 16 perustar-

peen teorian, koska olen kiinnostunut työntekijöiden käyttäytymisen motii-

veista. Myös muissa malleissa, kuten Jungin tyyppiteoriaan pohjautuvassa 

MBTI-mallissa (The Myers & Briggs Foundation 2017) ja Marstonin tunne- ja 

käyttäytymisteoriaan pohjautuvassa DiSC-mallissa (Personality Profile Solutions 

LLC 2017), jäsennetään yksilön ajatus- ja toimintatyylejä. Näissä ei kuitenkaan 

tuoda esiin yksilöllisyyttä ja arvoperusteisuutta, kuten Reissin motivaatioteori-

assa. Alaluvussa 3.1 kuvaan teoreettisia lähestymistapoja, jotka ovat osaltaan vai-

kuttaneet siihen, miten ilmiötä on tutkittu ja kuinka sitä on pyritty mittaamaan 

sekä millaisin käsittein ilmiötä on kuvattu. Alaluvussa 3.2 kuvaan Reissin moti-

vaatioteoriaa ja motivaatiovalmennusta, koska ne näkyvät vahvasti työntekijöi-

den kerronnassa.  

3.1 Motivaatiotutkimus 

Ihmistä voidaan tarkastella toimijana, jolla on tarve toteuttaa itseään ja saada elä-

mässään jotain aikaan. Maslow tutki tätä ihmisen itsensä toteuttamisen tarvetta 

ja esitti ihmisen perustarpeet hierarkkisesti: näitä ovat fysiologiset tarpeet, tur-

vallisuuden, rakkauden, kunnioituksen ja itsensä toteuttamisen tarpeet. (Maslow 

1943, 370–396.) Maslowin tavoin Leontjev kuvaa ihmisen toimintaa hierarkkisesti 

kohteellisen toiminnan teoriassaan, jonka mukaan ihmisen toiminta ja motivaa-

tio muodostavat oman hierarkkisen järjestelmän. Tässä teoriassa korostuu yksi-

löllisyys sekä motiivien tärkeysjärjestyksen erilaisuus. (Leontjev 1977, 166–167, 

179.) Psykologiset motiivit ja perustarpeet olivat myös Murrayn tutkimuksessa, 

kun hän tarkasteli ihmisen toimintaa tarpeiden ja paineiden vastaavuuksina, 

missä tarve kuvasti yksilön näkökulmaa ja paine ympäristöä. Murrayn teorian 

keskeisiä motiiveja ovat suoriutuminen, läheisyys ja valta. (Murray 1938 38–49.) 

Myös Nuttin esitti relationaalisessa motivaatioteoriassaan samankaltaisia ajatuk-

sia kuin Murray. Teoriassa korostuu ihmisen pyrkimys tyydyttää kognitiivisia ja 
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fysiologisia perustarpeitaan; ihmisellä on oma käsitys perustarpeistaan ja tavoit-

teistaan, joihin hän pyrkii sekä käsitys ulkoisista kohteista, joilla ne voidaan to-

teuttaa. (Nuttin 1984, 65–66.)  

Motivaatiota on tarkasteltu myös persoonallisuuden, sosiaalisen ympäris-

tön ja kognitioiden vuorovaikutuksena. Modernin motivaatiotutkimuksen tie-

teellisesti viitatuin teoria on Decin ja Ryanin (2000) itseohjautuvuusteoria, jonka 

mukaan ihminen on aktiivinen olento, joka hakeutuu tekemään itselleen merkit-

täviä asioita. Tämän teorian mukaan ihmistä ei motivoikaan palkintojen saami-

nen vaan hänen kolme sisäsyntyistä perustarvettaan: omaehtoisuus, kyvykkyys 

ja yhteisöllisyys. Nämä kolme tekijää voidaan nähdä myös välttämättöminä psy-

kologisina perustarpeina, jotka vaikuttavat ihmisen inhimilliseen kasvuun, ehey-

teen ja hyvinvointiin. (Deci ja Ryan 2000, 229; Ryan ja Deci 2000, 74.) 

Itseohjautuvuusteoriaan pohjautuen Martella ja Jarenko (2014) kuvaavat 

yksilön ulkoista ja sisäistä motivoitumista. Ulkoinen motivaatio on reaktiivista, 

jolloin ihmisen toiminta voidaan nähdä välineenä esimerkiksi toivotun palkkion 

saavuttamiseksi tai pelätyn rangaistuksen välttämiseksi. Tällaiset motivaattorit 

häiritsevät sisäisen autonomian tunnetta ja kuluttavat yksilön henkisiä resurs-

seja. Sisäinen motivaatio puolestaan on proaktiivista, jolloin tehtävä vetää ih-

mistä puoleensa riippumatta siitä, saako hän siitä ulkoista palkkiota. Motivaatio 

siis kumpuaan ihmisestä itsestään, eikä hän kuormitu tekemisestä niin kuin ul-

koisesti motivoidusta tekemisestä. (Martella & Jarenko 2014, 14.) Itseohjautu-

vuusteorian kahtiajako ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon on Reissin (2005, 3) 

mukaan kyseenalainen, sillä neuropsykologian tutkimuksissakaan ei ole voitu 

luotettavasti osoittaa, että sisäinen ja ulkoinen motivaatio syntyisivät eri osissa 

aivoja. Lisäksi sisäisen ja ulkoisen motivaation tutkimuksissa ei ole pystytty 

osoittamaan riittävää käsitteiden validiteettiä ja mittausten luotettavuutta, jonka 

perusteella motivaatiokäsitteen kahtiajako olisi tieteellisesti perusteltu (Reiss 

2012, 152). 

Reissin (2000) motivaatiotutkimuksen mukaan yksilön psyykeä ohjaavat 16 

psykologista ja geeniperimässämme olevaa perustarvetta. Nämä ilmenevät kai-

killa ihmisillä koko elämän ajan, ja perustarpeiden muotoon vaikuttavat muun 
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muassa henkilökohtaiset kokemukset, yhteiset arvot ja kulttuuri. Mitä vahvempi 

perustarve on, sitä voimakkaammin se ohjaa ihmistä toimimaan ja hankkimaan 

tarpeen tyydytyksen lähteitä. Ihminen ei aina tiedosta, miksi hän ajattelee ja toi-

mii niin kuin ajattelee ja toimii. Reissin motivaatiotutkimuksen perusteella voi-

daan todeta, että yksilön motivaatio syntyy sisäisesti arvostettujen asioiden ta-

voittelusta. Sisäisen tarpeen -käsitteellä Reiss kuvaa tarpeen psykologista koke-

mista, mutta yhtä hyvin siitä voidaan käyttää myös sisäisen motiivin -käsitettä. 

Motiivien yksilöllinen intensiteetti kertoo yksilölle, kuinka paljon on hänelle so-

pivasti. Teorian pohjalta voidaan tieteellisesti osoittaa, että elämän perustarpeet 

ja -motiivit ovat psykologisia tarpeita, jotka vaikuttavat onnellisuuteen, elämän 

tarkoituksen ja inhimillisten voimavarojen kokemiseen. (Reiss 2000, 18–23, 123.) 

Tässä tutkimuksessa perustarve ja motiivi -käsitteitä käytetään toistensa syno-

nyymeinä.   

3.2 Elämän 16 perustarpeen teoria 

Reissin (2003) motivaatiotutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli tuottaa empiiri-

sesti kehitetty ja tieteellisesti validoitu tutkimusmenetelmä, jolla voidaan tarkas-

tella ihmisen tarpeiden vahvuuden ilmentymistä ja yksilön motivoitumiseen tar-

vittavia tekijöitä. Reiss kehitti tutkijaryhmänsä avustuksella kyselylomakkeen, 

jossa hän selvitti tavoitteen yhteyttä motivaatioon ja käyttäytymiseen. Tutkimuk-

siin on osallistunut vuosien aikana yhteiskunnallisesti eri asemissa olevia, eri-

ikäisiä ja eri maissa, kuten Pohjois-Amerikassa, Kanadassa, Euroopassa ja Aasi-

assa asuvia henkilöitä. Tutkimusten tuloksena on tieteellisesti validoitu univer-

saalien tavoitteiden järjestelmä, jolla voidaan tarkastella ja mitata yksilöllisiä, ih-

misluontoon kuuluvia motiiveja. (Havercamp & Reiss 2003, 123–124, 127.)  Tie-

teellistä merkittävyyttä Reissin elämän 16 perustarpeen tutkimustyölle tuo se, 

että sen validiteetti, reliabiliteetti, kriteeri- ja konvergenssiarvot ovat korkeat. Li-

säksi Reiss Motivaatioprofiilin sosiaalinen hyväksyttävyys on matala, eli vastaa-

jista keskimäärin alle kolme prosenttia antaa itsestään paremman kuvan. (Reiss 

2004, 185–186, 188–189; Mayor & Risku 2015, 53.) 
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Jokaisella yksilöllä on Reissin (2000, 31, 136–141) teorian mukaan 16 perus-

tarvetta (taulukko 1), mutta eri ihmisillä ne saavat kuitenkin eri painoarvon. 

Tämä johtuu siitä, että yksilöt kiinnittävät huomionsa eri asioihin henkilökoh-

taisten tarpeidensa mukaisesti oman kulttuurinsa tai arvojensa ohjaamana.  

 

TAULUKKO 1. Reissin elämän 16 perustarvetta tavoitteineen (Mayor & Risku 

2015, 33) 

MOTIIVI  PYRKIMYS JOHONKIN, TAVOITE; SE, MIKÄ MOTIVOI 

Valta Vaikuttaminen, johtaminen, saavuttaminen, päättäminen, suorittami-
nen 

Riippumattomuus Vapaus, riippumattomuus, omatoimisuus, itse tekeminen 

Uteliaisuus Tieto itseisarvona, oppiminen, ajattelu, konseptit, strategiat, ymmärtä-
minen, älyllisyyden arvostaminen 

Hyväksyntä Positiivinen palaute, positiivinen kuva itsestä, perfektionismi, virheet-
tömyys 

Järjestys Järjestys, puhtaus, siisteys, pysyvyys, rakenteet, säännöt 

Säästäminen / 

Kerääminen 

Materia, tavarat, omaisuus, tavaroiden määrä, säästeliäisyys, resurssit 

Kunnia Lojaalisuus omia vanhempia, perinteitä tai traditioita kohtaan, periaat-
teet, moraali ja etiikka 

Idealismi Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, yhteiskunta, maailman parantaminen 

Sosiaaliset kontaktit Ystävyys, seurallisuus, iloisuus, kontaktit ja yhteydenpito 

Perhe Omien lasten kasvattaminen, perheen hoivaaminen, huoltaminen 

Kosto / 

Voittaminen 

Kosto, hyvityksen saaminen, kamppailu, taistelu, voittaminen, kilpaile-
minen, puolustaminen 

Romantiikka / 

Esteettisyys 

Erotiikka, seksuaalisuus, intohimo 

Kauneus ja esteettisyys (Tätä kapeampaa skaalaa käytetään RMP:n työ-
elämäkontekstiin laaditussa versiossa romantiikka-asteikon väittämien 
sijaan.) 

Syöminen Syöminen, ruoka, ruoan ajattelu, ruoan laittaminen, gourmet, nautis-
kelu, makuelämykset 

Ruumiillinen aktiivi-
suus 

Hyvä kunto, liikkuminen, lihasten käyttäminen, aktiivisuus, vauhti 

Rauhallisuus / 

Mielenrauha 

Turvallisuus, rentous, stressin välttäminen, varovaisuus, riskien enna-
kointi 
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Reissin (2000, 2008) teoriassa perustarpeet ja arvot liittyvät läheisesti toisiinsa ja 

siksi jokaiselle tarpeelle on nimetty tavoite, kuten taulukossa 1 on esitetty.  Pe-

rustarpeet ohjaavat jokaista yksilöä toimimaan niin, että tarpeet tulevat tyydyte-

tyksi yksilön luontaisten tarpeiden mukaisesti. Mitä vahvempi tarve on, sitä voi-

makkaammin se ajaa yksilön hankkimaan tarpeen tyydytyksen lähteitä. Omia 

tarpeita voi myös yliarvostaa, mikä tarkoittaa omien tarpeiden ja toimintatapojen 

parempana pitämistä kuin toisten. (Reiss 2000, 31, 136–141; 2008, 99–100.) Yksilö 

voi kokea tunnetasolla, että toisen toimintatapa on omien perustarpeiden vas-

taista ja tästä syystä ei voi hyväksyä sitä (Mayor & Risku 2015, 256).  

 

 3.2.1 Reiss Motivaatioprofiili ja valmennus 

Reiss Motivaatioprofiili on tuotteistettu arviointityökalu, joka on käytössä muun 

muassa Yhdysvalloissa, Saksassa, Itävallassa, Hollannissa ja Pohjoismaissa. Mo-

tivaatioprofiilin muoto vaihtelee sen käyttötarkoituksen mukaan (Reiss 2012, 

156) esimerkiksi pro gradu -tutkielmaani osallistuneet ovat tehneet työelämään 

laaditun Reiss Motivaatioprofiilin (Idspublishing 2011; Motivaatiotalo 2014). 

Suomessa Reiss koulumotivaatioprofiilia on hyödyntänyt Herlevi, jonka tutki-

mukseen osallistui 178 lukiolaista Tampereelta. Tästä tutkimusmateriaalista on 

myös Froiland tutkimusryhmineen julkaissut tieteellisen artikkelin, miten nuor-

ten motiivit korreloivat koulumenestyksen kanssa (Froiland, Mayor & Herlevi 

2015.)  

Yksilön motivaatioprofiili muodostuu Mayorin ja Riskun (2015) mukaan 

niiden vastausten perusteella, jotka yksilö itse antaa tavoitteita, tarkoituksia ja 

arvoja käsittelevään 128 väittämään. Jokaiseen väittämään on sisällytetty kunkin 

tarpeen keskeinen sanoma, kuten ”Vaikuttaminen on minulle tärkeää” tai ” Olen 

onnellisin, kun olen fyysisesti aktiivinen”. Motivaatioprofiiliin vastataan as-

teikolla -3… +3. Vastausasteikon miinusmerkkinen numero kolme kuvaa sitä, 

että väittämä on paikkansa pitämätön ja plusmerkkinen numero kolme kuvaa 
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väittämän ehdottomasti pitävän paikkansa. Itseanalyysilomakkeen tulokset esi-

tetään graafisella skaalalla, mikä käydään läpi sertifioidun Reiss Motivaatiopro-

fiili -valmentajan (RMP-valmentajan) kanssa. Motivaatioprofiilin vastausarvot 

vaihtelevat punaisesta -2:sta vihreään + 2:een.  Mitä lähempänä motiivin arvo on 

näitä skaalan ääripäitä, sitä ainutlaatuisempia yksilön motiivi-ilmenemät ovat. 

Reiss Motivaatioprofiili tuo esiin erilaisia motiiveja, joita voi ymmärtää elämän 

16 perustarpeen teorian viitekehyksessä. (Mayor & Risku 2015, 50–51.) 

3.2.2 Motiiviyhdistelmien ilmeneminen työarjessa 

Jokaista yksilöä ajavat eteenpäin tietyt motiivit, ja ne tulevat toiselle näkyväksi 

työtehtävien tai toimintatapojemme kautta. Mayor ja Risku (2015, 59–60) ovat ku-

vanneet ”Opas yksilölliseen motivointiin” -teoksessaan erilaisten motiiviyhdis-

telmien ilmenemistä muun muassa työelämäkontekstissa. He pohjaavat esityk-

sensä Reissin perustarveteoriaan, mutta myös eri lähteistä ja henkilöiltä kerää-

miinsä tietoihin. Heidän mukaansa vahvan valtamotiivin omaavalla henkilöllä 

on tarve päästä vaikuttamaan asioihin ja johtaa ihmisiä, ja tämän motiivin omaa-

valle yksilölle onkin tyypillistä suunnata esimiestehtävään. Jos hänellä on myös 

vahva voittamisen tarve, hänen motivoitumisensa näkyy kiinnostumisena erilai-

sista työyhteisön arviointi- ja palkitsemisjärjestelmistä, sillä omien työntekijöiden 

paremmuus ja heidän työpanoksensa tuloksellisuus ovat hänelle merkityksel-

listä (Mayor & Risku 2015, 143).  

Vahvan valta- ja statusmotiivin omaava yksilö motivoituu puolestaan hy-

viin suorituksiin pyrkimisestä. Työelämässä nämä motiivit yleensä tukevat toisi-

aan hyvin, sillä arvostettu titteli tai parempi palkka tyydyttävät heidän statuk-

sentarvettaan. (Mayor & Risku 2015, 59, 141–142.)  Jos tämän henkilön motiivei-

hin liittyy Mayorin ja Riskun (2015, 104, 129) mukaan vielä vahva sosiaalisten 

kontaktien ja syömisen tarve, hän todennäköisesti tilaa gourmet-ruokaa ja nauttii 

siitä yhdessä samanhenkisten kanssa. Jollain toisella esimiehellä voi olla valta-

motiivin lisäksi vahva riippumattomuuden ja hyväksynnän tarve. Tällaisen mo-

tiiviyhdistelmän omaava esimies tekee itse paljon ja delegoi erittäin vähän, koska 
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hän ei halua rajoittaa työntekijöidensä vapautta.  Esimiehenä hän kuitenkin tar-

vitsee paljon positiivista palautetta, joten hän todennäköisesti antaa sitä myös 

herkemmin alaisilleen. (Mayor & Risku 2015, 66, 79.) 

Esimiestehtävissä toimivan henkilön motiiviyhdistelmänä voi Mayorin ja 

Riskun (2015, 145) mukaan olla myös heikko hyväksynnän ja rauhallisuuden 

tarve.  Tällainen henkilö käyttäytyy usein päättäväisesti sekä johdonmukaisesti, 

ja hänellä on kykyä riskinottoon stressaavissa tilanteissa. Hänen on helppoa vas-

taanottaa kritiikkiä, koska hän näkee sen arvokkaana palautteena, jonka avulla 

voi kehittyä nopeammin. Nämä motiivit tekevät esimiehestä itsevarman ja roh-

kean, mutta alaisten silmin katsottuna hän näyttäytyy suorasukaisen puhetyylin 

ja tylyn oloisen käytöksen omaavana henkilönä. Mayor ja Risku (2015, 133–134) 

mukaan esimiehen motiiveihin voi liittyä myös vahva ruumiillisen aktiivisuuden 

tarve, jolloin hän saattaa ehdottaa työntekijöille kävelykokouksia ja suunnitella 

muutenkin yhteisiin tilaisuuksiin liikuntahetkiä. Vastaavasti vähäisen ruumiilli-

sen aktiivisuuden tarpeen omaava esimies ei motivoidu liikkumisesta, joten hän 

ei todennäköisesti suunnittele liikkumista myöskään alaisilleen.  

Myös vähäisen valtamotiivin edustaja voi toimia esimiestehtävissä, mutta 

hän hyödyntää johtamisessaan valmentavaa otetta. Tämä tarkoittaa sitä, että hän 

delegoi valtaa, vastuuta ja päätöksentekoa muille hyvin mielellään (Mayor & 

Risku 2015, 63). Jos henkilöllä on valtamotiivin lisäksi heikko voittamisen, riip-

pumattomuuden ja statuksen tarve, Mayor ja Risku (2015, 68, 116, 121) kuvaavat 

hänelle olevan tärkeää ihmisten tasavertaisen kohtelun heidän sosiaalisesta ase-

mastaan riippumatta.  Esimies käyttäytyy yhteistyöhakuisesti, rakentaa yhteis-

ymmärrystä toisia kuunnellen ja pyrkii ylläpitämään rauhaa sovittelemalla. 

Koska tällaiselle esimiehelle on tärkeää ylläpitää työrauhaa, hän todennäköisesti 

osaa antaa tilaa erilaisille alaisilleen. Hän todennäköisesti ymmärtää, että hen-

kilö, jolla on vähäisten sosiaalisten kontaktien tarve, motivoituu yksinolosta ja 

omista ajatuksistaan (Mayor & Risku 2015, 106).  

Työyhteisön jäsenenä voi olla myös henkilö, jolla on heikko järjestysmotii-

vin, kunnian ja rauhallisuuden tarve. Mayorin ja Riskun (2015, 144) mukaan täl-

lainen henkilö pystyy hyvin joustamaan sekä sopeuttamaan käyttäytymistään 
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muuttuvien toimintatapojen mukaisesti. Hän ei tarvitse aikaa uusien tapojen 

analysointiin, vaan hän kykenee ottamaan ne heti käyttöön. Tiimikokouksessa 

hän saattaa olla hyvin idearikas ja pyörtää päätöksensä hyvinkin nopeasti, koska 

hänen toimintaa ohjaa tavoitteellisuus ja joustavuus. Näitä tekijöitä arvostava 

henkilö tuntee harvoin häpeää tai syyllisyyttä tekemisistään. Jos kyseisen henki-

lön toimintaan vaikuttaa vielä vähäisen säästämisen ja syömisen tarve, hän voi 

joustaessaan kadottaa asioiden tärkeysjärjestyksen, ja näin unohtaa syödä ja 

muutenkin kuormittaa itseään. Hänen toimintansa saattaa muiden silmin näyt-

tää kaoottiselta sekä impulsiiviselta, ja pahimmassa tapauksessa hänen käytök-

sensä stressaa niitä työyhteisön jäseniä, joilla on erilaiset motiivit. (Mayor & 

Risku 2015, 91, 130.)  

Stressaavinta edellä kuvatun henkilön käytös on Mayorin ja Riskun (2015, 

72, 84, 94, 137) mukaan sellaiselle työyhteisön jäsenelle, jolla on vahva järjestys-

motiivi, kunnian, uteliaisuuden ja rauhallisuuden tarve. Tällaisten motiivien 

omaava henkilö haluaa todennäköisesti toimia hyvin organisoidusti ja hänellä on 

tarve keskustella sekä analysoida asioita eri näkökulmista mahdollisimman pe-

rusteellisesti. Hän motivoituu myös siitä, että arvot, periaatteet ja ohjeet ovat kes-

keisiä toimintaa ohjaavia tekijöitä. Varsinkin muutostilanteissa hän tarvitsee pe-

rusteluita ja selvitystä siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mayor ja Risku (2015, 74) 

kuvaavat, että vähäisen uteliaisuuden omaava henkilö voi puolestaan turhautua 

edellä kuvatun henkilön perusteellisuuteen, sillä hänellä on tarve oppia teke-

mällä ja edistää asioita mahdollisimman nopeasti käytäntöön.  Keskustelujen tu-

lee hänen näkemyksen mukaan johtaa konkreettisiin ratkaisuihin.  Mayorin ja 

Riskun (2015, 91) mukaan myös vahvan säästämistarpeen omaava henkilö voi 

hermostua aikaa vievästä asioiden käsittelystä, sillä hän haluaa motiivinsa mu-

kaisesti toimia säästeliäästi. Vahvan perhemotiivin omaava henkilö kiinnittää 

puolestaan huomiota siihen, vaikuttako käsiteltävä asia hänen mahdollisuu-

teensa huolehtia perheen hyvinvoinnista (Mayor & Risku 2015, 109). 

Yksilön persoonallisuutta ja motivaatiorakennetta voi ymmärtää vain otta-

malla huomioon kaikki motiivit ja niiden yhdistelmät.  Mayor ja Risku (2015) to-



21 
 

 

teavatkin jokaisella yksilöllä olevan omanlaisensa tarpeet, joita ei aina voi tyy-

dyttää yhtä aikaa, ja ne voivat myös aiheuttaa konflikteja. Yksilön motiivien, ta-

voitteiden ja elinolojen ollessa harmoniassa yksilö voi kokea olevansa motivoitu-

nut ja tuntea tyytyväisyyden tunnetta. (Mayor & Risku 2015, 142.) Reiss Motivaa-

tioprofiilissa mitataan elämän 16 perustarpeen intensiteettiä, ja sen perusteella 

muodostuu kuvaus siitä, mitkä motiivit ajavat meitä käyttäytymään tietyllä ta-

valla (Reiss 2008, 37–39).  

 

 

 



 
 

 

4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET

Tutkimustehtäväni on rakentunut halusta ymmärtää ja kuvata kuuden työnteki-

jän Reiss motivaatioprofiilikokemusta. Työntekijöiden kokemusta yksilö- ja tii-

miprofiilista kuvataan kerronnallisen haastatteluaineiston perusteella. Yksilö-

profiililla tarkoitetaan jokaisen työntekijän henkilökohtaista motivaatioprofiilia, 

jossa ilmenevät hänelle luontaiset perustarpeet. Tiimiprofiililla tarkoitetaan puo-

lestaan jokaisen tiimijäsenen profiileista koostuvaa tiimimotivaatioprofiilia.  

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää työntekijöiden kertomusten avulla 

niitä merkityksiä, joita he antavat Reissin motivaatioteoriaan pohjautuvalle yk-

silö- ja tiimiprofiilille. Tutkimuksen tarkoituksena on tarjota uutta tietoa moti-

vaatioprofiilin merkityksestä aikuisten identiteettityössä. Lisäksi tavoitteena on 

kuvata, millaisia identiteettejä työntekijät kerronnanprosessissa rakentavat ja mi-

hin he niitä suhteuttavat. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Mitä työntekijät kertovat motivaatioprofiilikokemuksestaan?  

2. Millaisena työntekijät kuvaavat identiteettiään ja mihin he sitä kerronnan 

prosessissa suhteuttavat? 

 



 

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa kuvaan kerronnallisen tutkimuksen toteuttamisvaiheita. Alalu-

vussa 5.1 esittelen tutkimuksen kontekstin ja tutkimukseen osallistujat. Alalu-

vussa 5.2 kuvaan tutkimuksessa käytettyä kerronnallista lähestymistapaa, jonka 

jälkeen esittelen alaluvussa 5.3 kerronnallisen aineiston analyysimenetelmät. 

5.1 Tutkimuksen konteksti ja tutkimukseen osallistujat  

Tämä tutkimus perustuu kuuden henkilön kokemukseen Reiss Motivaatioprofii-

lista. Nämä henkilöt ovat eri organisaatioiden tiimijäseniä, jotka osallistuivat mo-

tivaatiovalmennukseen marraskuussa 2016 ja tammikuussa 2017. Tutkimuskoh-

teena on henkilöiden kokemus, joten tästä syystä tutkimuksessa ei tarkemmin 

selvitetä taustatietoja. Tutkijana olen itsekin tehnyt kyseisen motivaatioprofiilin 

ennen työntekijöitä, sekä osallistunut kuuteen motivaatiovalmennuspäivään. 

Sain ennen valmennuspäiviä tietooni RMP-valmentajalta, ketkä mahdollisesti 

suostuisivat tutkimukseeni.     

Kun kerronnallinen lähestymistapani varmistui, otin sähköpostitse yh-

teyttä nimettyihin yhteyshenkilöihin, ja pyysin kahta vapaaehtoista osallistu-

maan tutkimukseeni eri tiimeistä. Sähköpostiviestissä kerroin, että käytän ker-

ronnallista lähestymistapaa ja tutkimukseeni osallistuminen on vapaaehtoista. 

Lisäksi mainitsin, että kerronnalliset tutkimushaastatteluajat ja -paikat sovin jo-

kaisen tutkimukseen osallistuvan kanssa henkilökohtaisesti. Kerronnallisessa lä-

hestymistavassa tutkimuksellinen mielenkiinto kohdistuu kertomuksiin, mikä 

tässä tutkimuksessa tarkoittaa työntekijöiden kertomuksia motivaatioprofiiliko-

kemuksestaan. Tutkimukseni moniäänisyyttä tuo se, että työntekijät ovat töissä 

eri alan organisaatioissa.   



24 
 

 

5.2 Kerronnallinen lähestymistapa 

Laadullisen tutkimuksen tekijänä minua kiinnostaa ihmisten jokapäiväinen 

elämä, ja tieto heidän kokemustodellisuudestaan (Barbour 2008, 11-13). Kerron-

nallista lähestymistapaa kuvataan laajaksi tutkimuskehykseksi, jonka sisällä tut-

kijat voivat tehdä hyvinkin erilaista tutkimusta (Erkkilä 2008, 196, 201–202). Ker-

ronnallisessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä ymmärtää yksilön ainutlaatuinen 

näkökulma, joten tällä metodilla ei pyritä saavuttamaan absoluuttista totuutta, 

joka voidaan varmistaa (Erkkilä 2008, 198; Huttunen 2014, 18). 

Narratiivisen tutkimuksen juuret löytyvät kirjallisuuden tutkimuksesta ja 

kiinnostuksesta selvittää, miten kertomus ilmenee puhutuissa ja kirjoitetuissa ta-

rinoissa (ks. Tolska 2002). Tätä laadullista tutkimusmenetelmää on käytetty myös 

psykologian (ks. Bruner 1986, Polkinghorne 1995), sosiologian (ks. Riessman 

1987) kuin johtamis- ja organisaatiotutkimuksen alueella (ks. Lämsä-Sintonen & 

Sintonen 2006). Tieteenalojen yhdistävinä tekijöinä toimivat kiinnostus yksittäi-

sen ihmisen ainutkertaiseen tapaan ajatella, kokea ja toimia (Sparkers & Smith 

2008, 295; Syrjälä 2015, 257).  

Heikkisen (2000, 2015) mukaan narratiivi-tutkimuskäsitteen alkuperä löy-

tyy latinankielen substantiivista narratio, jonka englanninkielinen vastine on nar-

rative.  Suomalaisessa arkikielessä kertomusta (narrative) ja tarinaa (story) käy-

tetään toistensa synonyymeina, mutta kerronnallisessa tutkimuksessa tarinakä-

sitteellä kuvataan tapatumien ajallista suoraviivaista kulkua, ja kertomuskäsit-

teellä kuvataan asioiden kertomisen järjestystä. Kerronnallisen tutkimuksen suo-

men kielisinä synonyymeina on käytetty narratiivista, kertomuksellista sekä ta-

rinallista tutkimusta, mutta osuvin narratiivisuuden vastine on kuitenkin kerron-

nallisuus. Se viittaa sekä kertomisen että kertomuksen tutkimukseen ja näin ollen 

tutkimuskohteena voi olla teksti, muu kertomisen tuotos tai kertomisen prosessi. 

(Heikkinen 2000, 47; Heikkinen 2015, 149–151.)    

Kertomukset ovat Boldin (2012, 17) mukaan osa narratiivista tutkimusta, 

mutta sen kattavuus koostuu koko kerronnallisesta prosessista. Myös Heikkisen 

(2015, 151) mukaan kerronnallisuus läpäisee koko tutkimusprosessin, mutta ker-

ronnallista menetelmää voidaan soveltaa myös osana tutkimuskokonaisuutta. 
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Kerronnallisessa tutkimusprosessissa on Riessmanin (1993) mukaan viisi tulkin-

nan tasoa: osallistumisen, kertomisen, kertomuksen litteroinnin ja analysoinnin 

tasot sekä viimeisenä lukijan oma tulkinta kertomuksesta. Tulkinta on siis aina 

riippuvainen siitä kontekstista, jossa se syntyy. (Riessman 1993, 9–11, 15.) Ihmi-

selle on siis lajityypillistä hahmottaa maailmaa kerronnalliseen tapaan sekä muo-

dostaa tietoa ympäröivästä todellisuudesta kertomuksellisesti (Heikkinen 2000, 

47; 2015, 151–157) ja se kertomus voi sisältää ajallista epäjärjestystä, rinnakkaisia 

tapahtumia ja ennakointia (Hyvärinen 2007, 137). 

Narratiivisuus voidaan nähdä myös kerrontatilanteen ja kertojan motiivin 

näkökulmasta, jolloin yksilö kertoo toiselle jossakin tilanteessa ja tietystä syystä 

jostakin tapahtumasta (Phelan 2005, 18), eikä tulkinnallisuudelta voida koskaan 

välttyä (Riessman 1993, 2). Ihmisten toimivat siis aina tietyssä ajassa, paikassa 

sekä tietyssä kontekstissa, joten siinä syntyvä kokemus sisältää sekä subjektii-

vista, kielellistä että kulttuurista tulkintaa (Bamberg 2012, 203).  Tieto ei synny 

ainoastaan yksilön aktiivisen tiedon hankinnan myötä, vaan rakentuen sosiaali-

sissa suhteissa kiinnittyen kulttuuriin, aikaan ja paikkaan (Creswel 2007, 22–23; 

Butler-Kisber 2010, 5).  

Tässä tutkimuksessa käytän kerronnallista eli narratiivista lähestymistapaa, 

koska tavoitteenani on kuvata ja ymmärtää kuuden työntekijän yksilö- ja tiimi-

profiilikokemusta kertomusten kautta. Tutkimukseni keskeisenä ontologisena ja 

epistemologisena lähtökohtana on kerronnallinen tiedonkäsitys, sekä ymmärrys 

sen kontekstisidonnaisesta rakentumisesta. Tutkimukseen osallistuneet työnte-

kijät ovat tuottaneet kertomuksensa haastattelutilanteessa motivaatiovalmen-

nuksen jälkeen. 

5.3 Aineiston keruu  

Valitsin pro gradu -tutkielmani aineistonkeruumenetelmäksi tutkimushaastatte-

lun, mutta lajin valinta ei ollut selkeä. Jouduin tekemään erityistä pohdintaa sen 

suhteen, millaista haastattelulajia käyttäisin. Parhaiten tarinallisia tulkintoja on 
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nostettavissa esiin, jos haastattelu etenee ajallista järjestystä noudattaen ja haas-

tateltava saa mahdollisuuden esittää kokemaansa omalla tavallaan.  (Hänninen 

2015, 17–173, ks. Polkinghorne 1995, 6–7.)  Ensin mietin teemahaastattelua, koska 

työntekijät ovat osallistuneet samaan tiimityöpajaan (Hirsjärvi & Hurme 2008, 

47–48). Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit on ennalta määrätty, joten 

haastattelija käy jokaisen haastateltavan kanssa läpi samat teemat, mutta niiden 

järjestys ja laajuus vaihtelevat (Eskola & Vastamäki 2015, 29).  

Haastattelulajia pohtiessani minulle vahvistui ajatus siitä, mikä on pyrki-

mykseni laadullisessa tutkielmassani. Haluan lähestyä tutkittavaa ilmiötä ilman 

ennakkoasettamuksia tai määritelmiä, koska motivaatioprofiilikokemuksia nä-

kyväksi tekeviä tutkimuksia on vähän saatavilla ja haluan rakentaa teoriaa em-

piirisestä aineistosta (Eskola & Suoranta 2014, 19), joten päädyin käyttämään ker-

ronnallista haastattelua. Haastattelun alussa kerroin haastateltaville, että annan 

heille tilaa kertoa omasta kokemuksestaan. Esitin haastateltaville mahdollisim-

man laajan kysymyksen ” Kerro Reissin yksilö- ja tiimiprofiili kokemuksestasi ja 

niiden merkityksestä työarjessa siten, kun haluat sen tässä kertoa”. Kerroin heille 

myös, että oma roolini mahdollisimman neutraali. Tein haastateltavien kerron-

nan aikana muistiinpanoja, jotta tarvittaessa osasin rohkaista haastateltavaa jat-

kamaan kokemuksensa kerrontaan ”kerro lisää”-toteamuksella tai linkittäen li-

säkertomuspyyntöni haastateltavan aiemmin kertomaan teemaan. (Hyvärinen & 

Löyttyniemi 2005, 191, 194–198; myös Eija Sévon 2017.) Jos vielä tämän jälkeen 

koin tutkijana, että jotain asiaa on syytä tarkentaa haastateltavalta, pyysin häntä 

kertomaan siitä.  

Kerronnallista tutkimushaastattelua voidaan De Finan (2009) mukaan pitää 

vuorovaikutuksena, jossa haastattelija ja haastateltava rakentavat kertomusta. 

Haastattelija voi omilla kysymyksillään ja kommenteillaan vaikuttaa haastatelta-

vaan niin, että hän muovaa kerrontaansa haastattelijan kontekstiin sopivaksi. 

Toisaalta myös haastateltavan kerronta vaikuttaa vastavuoroisesti haastattelijan 

esittämiin tarkentaviin kysymyksiin. (De Fina 2009, 236–237.) Haastattelut muo-

toutuivat hyvin yksilöllisiksi, ja jokaisessa olivat läsnä kulttuuriset sekä henkilö-

kohtaiset tekijät, kuten positio, ikä, sukupuoli, aika ja motiivit (Hirsjärvi & 
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Hurme 2008, 93–95). Haastattelujen kestot vaihtelivat 25 ja 45 minuutin välillä. 

Empiirisen aineiston litteroinnin aloitin mahdollisimman pian haastattelujen jäl-

keen. Litteroinnissa keskityin kielellisesti tuotettujen ilmaisujen kirjoittamiseen, 

mutta sanojen painotukset, tauot ja naurahdukset jätin pois. Litteroitua haastat-

teluaineistoa kertyi 35 sivua fontilla Book Antiqua, kirjasinkoolla 12 ja rivivälillä 

1.  

5.4 Aineiston analyysi 

Ensimmäinen aineiston analyysivaihe käynnistyi tutkimusaineiston litterointi-

vaiheessa. Olen yhtä mieltä Hännisen (2002, 137) kanssa siitä, että analyysitapa 

hahmottuu ja mahdollisesti muuttuu analyysin teon edetessä. Kerronnallista 

haastattelua tehdessäni minulla ei ollut käsitystä siitä, mitä analyysitapaa käyt-

täisin. Tutustuin väitöskirjoihin ja pro gradu -tutkielmiin, joissa oli käytetty ker-

ronnallista lähestymistapaa, mutta niihin tutustuminen ei auttanut minua valit-

semaan tutkimukseeni soveltuvaa analyysitapaa. Lukemani perusteella tiesin, 

että ei ole olemassa vakiintunutta kertomusten analyysitapaa (ks. Polkinghorne 

1995; Riessman 2000; 2005) ja aineistoon on tarvittaessa kokeiltava useampaa 

analyysimenetelmää (Sévon 2017). Tässä tutkimuksessa aineistokäsittely on 

edennyt useiden vaiheiden myötä ja tutkimuskysymyksiin olen hakenut vas-

tauksia kolmen eri analyysimenetelmien keinoin, jotka olen havainnollistanut 

kuvioon 1.  
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KUVIO 1. Tutkimusaineiston käsittelyvaiheet ja analyysit 

 

Aineiston jäsentäminen lähti liikkeelle Labovin (1972) kehittämän kerrontaskee-

man avulla. Ajattelin, että tällä analyysimenetelmällä on hyvä aloittaa, koska ker-

tomukset perustuvat todellisiin tapahtumiin ja tutkimukseen osallistuvien 

omaan kokemukseen (Labov 1972, 78–80).  Kerrontaskeema malli koostuu tiivis-

telmästä, alkutilasta, toiminnan kuvauksesta tai ristiriidasta, arvioinnista, ratkai-

susta ja päätännästä (Labov & Waletzky 2006, 26–38). Labovin (1972, 362–363) 

mukaan kaikki edellä mainitut elementit eivät välttämättä ilmene yhdessä kerto-

muksessa. Kerrontaskeema määrittää kertomukselle tietyt ehdot, mitä ei usein 

ole haastattelupuheessa (Hyvärinen 2007, 132–135) ja tämän saman totesinkin 

analyysia tehdessäni. Henkilökohtaisen kokemuksen myötä tutkimukseen osal-

listuvat tuottivat emotionaalisesti ja sosiaalisesti arvioivaa kerrontaa, mikä Labo-

vin (1972, 362–370) mukaan onkin mahdollista vain yksilön oman kokemuksen 

myötä. Tarkastelin tutkimusaineistoani ensin sisällöllistä lukutapaa käyttäen, 

mikä vahvisti litteroinnin aikana tekemääni havaintoa siitä, että jokainen haasta-

teltava tuottaa kokemuksensa mukaisesti kaksi kertomusta.  

Palasin litterointivaiheessa tekemiini muistiinpanoihin ja yksittäisiin kerto-

muksiin, koska kerrontaskeema-analyysi olisi tuonut tutkimukseen osallistuneet 
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liian helposti tunnistettaviksi. Samalla jouduin vaihtamaan sisällöllisen luku- ja 

tulkintatavan luokittelevaan lähestymistapaan. Tässä vaiheessa huomasin aiem-

min hyödyntäneeni perinteisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin (Tuomi & Sa-

rajärvi 2013, 108–110) vaiheita, koska olin etsinyt aineistosta tutkimustehtävääni 

kuvaavia ilmaisuja yhdistelemällä ja järjestelemällä niitä värillisin yliviivaustus-

sein. Analyysiyksiköksi olin valikoinut lauseen osia, mutta myös ajatuskokonai-

suuksia, jotka sisälsivät useita lauseita. Lisäksi olin ryhmitellyt aineistossa esiin-

tyviä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaavia ilmauksia.  

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin sain empiirisestä aineistosta 

käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä, mutta koin tämän yksinker-

taistavan aineistoani liikaa. Olen kiinnostunut kertomuksissa kuvatuista koke-

muksista, joten aineiston analyysin painopisteen säilyttäminen kertomusten si-

sällössä ja palaaminen kerronnallisen tutkimusaineiston analyysitapoihin oli loo-

gista. Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilberin (1998, 13–14, 112–114) mukaan narra-

tiiveja voidaan lukea, analysoida ja tulkita neljän eri lähestymistavan mukaisesti. 

Muodon analyysissa tarkastelukohteena on kielelliset piirteet ja holistisessa ana-

lyysissa juoni ja sen käänteiden dynamiikka. Tutkimukseni keskiössä on kuiten-

kin kertomusten sisältö, joten sovelsin sisältöön keskittyvää ja kategorista ker-

ronnallisen aineiston lähestymistapaa, jonka mukaisesti jaottelin ja luokittelin ai-

neistoani. Tätä samaa jaottelevaa tyyliä on myös Polkinghornen (1995, 5, 13–16) 

narratiivien analyysissa, sillä luokittelin aineistoani siitä nousevien teemojen mu-

kaisesti ja tarkastelin useampaa kuin yhtä kertomusta, etsien niistä kertomusko-

konaisuuksista toistuvia teemoja. Tätä kertomusten analyysia voidaan nimittää 

Riessmanin (2008, 53–54) mukaan temaattiseksi analyysiksi. Tässä analysoinnin 

vaiheessa ymmärsin, että eri tutkijat käyttävät samasta aineiston analysointita-

vasta eri käsitteitä.  

Kategoris-sisällöllisen analyysin myötä kiinnitin huomiota aineistossa 

esiintyvään minä- ja me-kerrontaan. Kerronnalliseen analyysiin voidaan Stria-

non (2012, 147–153) mukaan sisällyttää yksilöllisiä ja yhteisöllisiä kokemuksia, 

mutta kerronnan tuotoksen lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös kerronnan 
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prosessiin. Kirjoitin jokaisen työntekijän kerronnasta tiivistetyn tarinan, jotta mi-

nun oli helpompi hahmottaa tarinakokonaisuus. Luin alkuperäistä haastatteluai-

neistoa ja uudelleen kirjoittamiani tarinoita rinnakkain, ja hahmotin tarinoiden 

olevan rakenteeltaan samanlaisia. Seuraavaksi analyysivaiheeksi muotoutui juo-

nellisen tarinatyypin konstruoiminen, mikä tarkoitti koko haastatteluaineiston 

käsittelyä kokonaisuutena. Polkinghornen (1995, 12) analyysikäsitteitä lainatak-

seni, tein haastatteluaineistosta myös narratiivisen analyysin. Yhden kokonaisen 

tarinan uudelleen rakentaminen ei kuitenkaan ollut helppoa, sillä kaikki uuden 

tarinan sisällöt eivät pätisi jokaisen työntekijän kohdalla. Eskolan ja Suorannan 

(1998, 183) mukaan aineistosta on mahdollista rakentaa mahdollisimman yleisen 

tyypin tarina, jossa esiintyy useimpien kerronnassa esiintyviä teemoja. Valitsin 

tämän tyypin, sillä halusin turvata työntekijöiden anonymiteetin ja esittää tari-

nan, missä on kuvattu useimpien kokemus motivaatioprofiilista.  

Yhdistettyä tarinaa rakentaessani työntekijöiden kertomuksista kävi ilmi, 

että heidän itsen positioinnissa esiintyy yhteneväisyyttä. Bambergin ja Georga-

kopouloun (2008, 378–379) mukaan itsen positiointiin sosiaalisissa tilanteissa vai-

kuttavat aiemmat kokemukset ja yksilön toimintaan liittyvät odotukset. Näissä 

tilanteissa itsen positiointi on jatkuvaa ja kielen välityksellä uudelleenrakentu-

vaa. Työntekijöiden kertomuksia analysoidessani yhdistettyä tarinaa varten, tein 

havainnon, miten aktiivisesti he positioivat itseään suhteessa itseensä ja muihin. 

Bambergin (2004, 138) mukaan yksilö voi positioida itseään aktiivisesti ulkoisista 

rajoitteista tai hänen toimintaa määrittävistä tekijöistä huolimatta, ja tämän sa-

man havainnoin tein myös omasta aineistostani.  

Toiseen tutkimuskysymykseeni vastatakseni päätin käyttää tässä tutki-

muksessa Bambergin (1997, ks. Deppermann 2013, 5–6) positiointianalyysia, sillä 

tällä analyysilla identiteetin positioitumista voi tarkastella kolmella eri tasolla. 

Tarinan tasolla kertoja positioi itseään suhteessa henkilöihin kertomuksessa ja 

vuorovaikutuksen tasolla hän positioi itseään suhteessa kuulijaan. Vastaavasti 

”Kuka minä olen?” -tasolla positiointi tapahtuu suhteessa itseensä. Tässä tutki-

muksessa tarkastelin Bambergin mukaan identiteetin positioitumista tarinan ja 
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”Kuka minä olen?” -tasolla, koska tutkimukseen osallistuneet ovat henkilökoh-

taisen ja tiimiprofiilikokemuksen myötä orientoituneen tällaiseen kerrontaan. 

Bambergin (2012, 205–206) malli mahdollistaa identiteetin tarkastelun suhteessa 

muihin, suhteessa minuuden samana pysymiseen ja muutokseen sekä toimijuu-

den ja toiminnan kohteena olemiseen. Aineistoni kannalta kiinnostavinta oli koh-

dentaa positiointi kaikkiin edellä mainittuihin tasoihin.  

Pöysän (2010) mukaan itsen positiointi kerronnassa on aina retorinen va-

linta, jota määrittävät tilannekohtaisuus, persoonallisuus ja kulttuuriset arvot. 

Positiointi voi olla huomaamatonta tai tietoista, joista viimeksi mainittu saattaa 

johtaa position kyseenalaistamiseen. Tilanteisesti rakentuvaa ja moninaista mi-

nuutta on haastattelussa mahdotonta vangita tarkaksi tutkimusaineistoksi. 

(Pöysä 2010, 326–331.) Olen kuitenkin suhtautunut positiointiin avoimesti ja 

työntekijöiden kerrontaan luottaen. 
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6 MOTIVAATIOPROFIILI IDENTITEETTIKER-

RONNAN PEILINÄ 

Tässä luvussa esittelen tutkimustulokseni eri analysointiprosessien etenemisjär-

jestyksessä. Alaluvuissa 6.1.1–6.1.2 keskityn kuvaamaan niitä merkityksiä, joita 

työntekijät antavat yksilöprofiilikokemukselleen. Alaluvuissa 6.1.3–6.1.4 nostan 

esiin puolestaan niitä merkityksiä, joita työntekijät antavat tiimiprofiilikokemuk-

selleen. 

6.1 Reiss Motivaatioprofiili työntekijöiden kertomana 

Tämä luku koostuu neljästä alaluvusta, joissa rakennan ymmärrystä työntekijöi-

den antamista merkityksistä motivaatioprofiilikokemuksellensa (ks. kuvio 2). Jo-

kaisessa alaluvussa kuvaan työntekijöiden kokemusta aineistoesimerkein, jotka 

olen koonnut kuuden eri työntekijän kerronnasta.  

TAULUKKO 2. Temaattisen analyysin tulokset 

 
Reiss Motivaatioprofiili työntekijöiden kertomana 

 

 

 

 

 

Rakennan ymmärrystä työntekijöiden kerronnasta neljän teeman avulla (ks. ku-

vio 2). Aloitan kuvaamalla työntekijöiden itsetuntemuksen vahvistumista ja sit-

ten elämän perustarpeiden arvon kirkastumista, koska tämä järjestys kuvaa 

myös työntekijöiden kerronnan etenemistä.  

Työntekijän itsetuntemuksen vahvistu-

minen 

Elämän perustarpeiden arvon kirkas-

tuminen 

Tiimiprofiilin käyttöönottoon vaikutta-

vat tekijät 

Roolien ja vuorovaikutuksen merkitys 

arjessa 
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6.1.1 Työntekijän itsetuntemuksen vahvistuminen 

Kertomusten mukaan työntekijät ovat saaneet motivaatioprofiilin myötä tärkeää 

tietoa siitä, miksi olen tällainen ja mikä minua ajaa eteenpäin missäkin tilanteessa. Tut-

kimukseen osallistuneilla ei ole aiempaa kokemusta motivaatiovalmennuksesta 

tai Reiss Motivaatioprofiilista. Yleisin kuvaus yksilöprofiili kokemuksesta on 

mielenkiintoinen, hyödyllinen ja silmiä avaava. Yksi työntekijöistä kuvaakin, että jo 

valmennuksen alussa täytetty 128-väittämän kysely pakotti hänet jäsentämään 

omat ajatukset, motivaatiot ja lähtökohdat tiettyyn formaattiin.  

Motivaatioprofiili on vahvistanut itsetuntemusta, mutta sen merkitys näyt-

täytyy arjessa yksilöille eri tavoin. Yksi työntekijöistä kuvaa motivaatioprofiilin 

tuoneen itsestä esille sellaisia ominaisuuksia, mitkä ovat vähän sellaisia peittyviä. Hänen 

mukaan profiili ei ole juurikaan vaikuttanut arkeen, mutta sen kautta hän ym-

märtää toimintaansa paremmin. Kaksi työntekijää kuvaa motivaatioprofiilin tuo-

neen syvempää ymmärrystä siihen, miten ja miksi he toimivat tietyllä tavalla. Toi-

nen heistä kuvaa, että tietyillä motiiveilla tulee olemaan vaikutusta hänen tule-

vaisuuden ratkaisuihinsa. Yksi työntekijöistä puolestaan kuvaa, että hän ei ole 

tietoisesti hyödyntänyt motivaatioprofiilitietoa, mutta toteaa tiedon lisänneen it-

seymmärrystään. 

Osa työntekijöistä vertaa motivaatioprofiilia kerronnassaan muihin analyy-

simenetelmiin sekä kuvaa ja arvioi analyysin merkitystä. Mikä tahansa analyysi se 

itsestä onkaan, niin ainahan se tuo jotain lisää. Kun itsetietämys ja -tuntemus lisääntyy, 

niin se vie paineita joltakin muulta roolilta pois. Onhan se helpottavaa lukea sellaista, 

mutta eihän tuollaisiin pidä koskaan 100-prosenttisesti uskoa. Toisen mielestä Reiss 

Motivaatioprofiilin etuna on kuitenkin sen keskittyminen yksilöä motivoiviin te-

kijöihin, jolla hän kokee olevan merkitystä myös kanssakäymisessä. Olen käynyt 

DiSC:ssä ja LTA-analyysissa. Reiss Motivaatioprofiili selvensi sitä, että luonteeltaan eri-

laiset ihmiset voivat tulla toimeen juuri motivaatioprofiilien samankaltaisuuden ansiosta. 

Toisaalta yhden vastaajan kerronnassa tulee esiin myös se näkökulma, että toi-

nen tulee hyväksyä sellaisena kuin hän on ihan ilman analyysin tuottamaa tietoa. 

Minun ei tarvitse nähdä Reiss Motivaatioprofiilia, jotta voin hyväksyä ja ymmärtää toi-

sen ihmisen erilaisuuden. 
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Kaikkien kerronnassa RMP-valmentajalta saatu henkilökohtainen raportti 

ja havainnollinen kuva 16 motiivista tukevat itseymmärryksen kehittymistä. Li-

säksi ne toimivat omien toimintatapojen sekä motiivien tarkastelu- ja muistutus-

välineenä. Toiset ovat halunneet jakaa motivaatiovalmennus- ja motivaatiopro-

fiilikokemustaan keskustelemalla siitä eri henkilöiden kanssa, kuten työkaverei-

den, esimiehen, mentorin, asiakkaiden, kavereiden ja perheenjäsenten kanssa. 

Toiset heistä ovat keskustelleet silloin, kun tulokset olivat ajankohtaisia ja toiset 

sen jälkeenkin. Motivaatiovalmennuksen ja motivaatioprofiilin merkitys yksi-

lölle on kerronnan perusteella laaja. Yksi työntekijöistä toteaa, että motivaatio-

profiilia voi hyödyntää monella eri elämän osa-alueella, kuten töissä, kotona ja 

harrastuksissa. Hän kertoo, että on oikeastaan aika hauska huomata, kun lähisukulai-

nenkin on tehnyt motivaatioprofiilin, että nyt ymmärtää toisen vähän ärsyttävääkin toi-

mintaa paremmin. Useamman työntekijän mielestä motivaatiovalmennuksessa 

saatu materiaali tukee itsetuntemuksen kehittymistä ja siitä on hyötyä myöhem-

minkin. Yksi työntekijöistä kertoikin, että siihen [materiaaliin] voi palata, jos kaipaan 

selitystä jollekin minua askarruttavalle asialle.  

 
  

6.1.2 Elämän perustarpeiden arvon kirkastuminen 

Kaikkien haastateltavien kerronnassa esiintyy omien perustarpeiden tunnistami-

sen ja tunnustamisen prosessimainen luonne. Useimmat heistä nimeävätkin jon-

kun elämän perustarpeen kerronnassaan henkilökohtaisen raporttinsa mukai-

sesti. Yksi työntekijöistä kuvaa, että motivaatioprofiili on auttanut häntä tunnis-

tamaan, mikä hänelle on ominaista ja mitä hän oikeasti haluaa tehdä. Hän kuvaa, 

että motivaatioprofiili on hyvä mittaristo sille, mitä työtehtävän tulisi sisältää, jotta hän 

olisi motivoitunut. Motivaatioprofiili auttaa häntä tunnistamaan mahdollisia uh-

kia hänen työhyvinvoinnilleen ja onnellisuudelleen. Lisäksi hän kuvaa, että raha 

ei ole motivaationlähde hänen työssään.  

Työntekijöiden kerronnassa kuvastuu, miten ymmärrys rakentuu tietystä 

roolista ja ajallisesta ulottuvuudesta käsin. Yksi työntekijöistä kuvaa löytäneensä 

motivaatioprofiilistaan paljon sellaisia kohtia, jotka kolahtivat. Hän kuvaa tietoisuuden 
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noista motiiveista selventäneen hänelle muutamia vuorovaikutustilanteita, joissa 

hän on kokenut vian olevan hänessä. Motivaatioprofiilin myötä hänen ymmärrys 

itseään ja muita kohtaan kasvoi, ja siksi hän kuvasi tämän tiedon helpottavan 

hänen arkeaan. Toinen työntekijä kuvaa, että motivaatioprofiili toi hänelle sy-

vempää ymmärrystä siihen, miten hän toimii ja miksi hän on tehnyt tiettyjä va-

lintoja niin perhe- kuin työelämässäkin. Olen jo pitkään pohtinut, mitä haluan tehdä 

isona ja motivaatioprofiili antoi siihen uuden näkökulman. Olisi hienoa, jos motivaatio-

profiilin voisi tehdä nuorempana, jotta silloin jo osaisi ohjautua oikeaan suuntaan. Hän 

kuvaa, että motivaatioprofiili antoi hänelle rohkeutta mennä eteenpäin ja halua 

jatkossakin hyödyntää tällaista työkalua työelämässä.  

Ajallisuus ilmenee myös lyhyemmällä aikavälillä, kun muutamat pohtivat 

henkilökohtaisia tuloksiaan ja niiden vaikutuksia. Yksi työntekijöistä kuvaa mo-

tivaatioprofiilissa olleen muutamia yllätyksiä, mutta mietittyään motivaatiopro-

fiilin tulosta hetken, hän tunnistikin tuloksen kuvaavan häntä. Myös toinen työn-

tekijöistä kuvaa miettineensä motivaatioprofiilin tuloksia ja kyseenalaistaneensa 

niitä alitajuisesti, mutta mietittyään tuloksia syvällisemmin, hänkin tunnistaa 

profiilin omakseen. Hän kuvaa olevansa hyvä tietyssä työtehtävässä, mutta sen 

tekeminen ei motivoi häntä. Jos tekeminen tuntuu kuin tikkua kynnen alle työnnettäi-

siin, niin eihän se ole silloin paras mahdollinen kombinaatio.  

Kerronnassa kuvastuu myös omien toimintamallien tunnistaminen ja ym-

märrys motivaatioprofiilin merkityksestä arjessa. Yksi työntekijöistä kuvaa, että 

motivaatioprofiili näytti juuri sen, millainen hän on. Hänen mukaan siellä ei ollut 

sellaista, mikä olisi herättänyt ajatuksen siitä, että en ole oikeasti tuollainen. Hauska 

nähdä, miten tuollainen testi näytti sen, millainen olen. Toiset pohtivat, miten moti-

vaatioprofiilin tulokset näkyvät omassa toiminnassa. Yksi työntekijöistä kuvaa, 

että profiilitulosten myötä hän voi paremmin ymmärtää, miksi jonkun toisen 

esittämä vaatimus jossain tilanteessa voi aiheuttaa hänelle sen, että hän toimii 

päinvastoin. Työntekijä kuvaa miettineensä tuollaisia hankalia tilanteita aiem-

minkin ja nyt motivaatioprofiilin tulos antaa hänelle siihen vastauksen.  
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6.1.3 Tiimiprofiilin käyttöönottoon vaikuttavat tekijät  

Kaikki tutkimukseen osallistuneet ovat mielellään kuunnelleet, mikä itse kutakin 

motivoi, vaikka heillä oli useamman yhteisen työvuoden perusteella jo tietynlai-

nen käsitys näistä tekijöistä. Seuraava kommentti kuvaa hyvin tiimijäsenten kes-

kinäistä tuttuutta: mitään räjäyttäviä eroavaisuuksia tai uutta tietoa ei tullut. Toi-

saalta toisen kerronnassa tiimiprofiili on luonut sellaisen kontekstin, mitä ei ole 

ollut aiemmin. Hänen mukaan tiimiprofiili auttoi avaamaan toisille omaa histori-

aansa, taustaansa ja persoonallisuuttansa. Myös toinen työntekijä kuvaa tiimiprofii-

lin tuoneen samaa ulottuvuutta, sillä se on tuonut vahvistusta ja ymmärrystä siihen, 

miksi toinen käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Lisäksi sen nähdään vahvistaneen tii-

minjäsenten vahvuuksien kautta toimimista. Eräs työntekijöistä antaa kerronnas-

saan konkreettisia esimerkkejä siitä, miten motivaatioprofiilitieto voi näkyä arjen 

toiminnassa. Hän kuvaa sitä seuraavasti: toisia otetaan paremmin huomioon, jaetaan 

vastuuta ja kuunnellaan toisen mielipiteitä. Motivaatioprofiilin suora hyöty nähdään 

olevan varsinkin siinä tilanteessa, kun tiimissä tapahtuu muutoksia. Yksi haasta-

teltavista kuvaa tilannetta seuraavasti: Kun siihen tulee uusi tai uusia, niin voihan 

se olla monen harmaan hiuksen takana ennen kuin oppii tuntemaan toisen.  

Motivaatioprofiilin tuottaman tiedon siirtäminen suoraan käytännön toi-

mintaan ei ole ongelmatonta. Tiimiprofiili kerronnassa kuvastuu epätietoisuus 

siitä, miten organisaatio voi hyödyntää saamaansa tietoa, mutta toisaalta kerron-

nassa on myös ratkaisuehdotuksia, kuten seuraavasta kommentista käy ilmi: Jos 

se [valmennus] olisi ollut intensiivisempää ja tiimiprofiilia olisi yhdessä työstetty pidem-

mälle, olisimme ehkä saaneet sitten niitä konkreettisia työkaluja. Tästä toki koituu val-

mennuksen tilaajalle kustannuksia. Työntekijät kokevat tiimiprofiililla olevan hyö-

tyarvoa, mutta se pitäisi implementoida siihen nimenomaiseen organisaatioon. 

Toisaalta tiimiprofiilitieto voi erään työntekijän mielestä olla myös uhkatekijä, 

sillä hänen mukaan Reiss Motivaatioprofiili tunnistaa suoraan ihmistyyppejä.  

Tällä tarkoitetaan sitä, että tiettyä tehtävää hoidettaessa on vaara sivuuttaa toisen 

mielipide, kun tiedetään, ettei se ole kyseiselle henkilölle luontaista. Lisäksi mo-
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tivaatioprofiilin tuottama tieto voidaan nähdä haittana, sillä sen perusteella yh-

den työntekijän mukaan voi kieltäytyä tekemästä jotain sanomalla, että se ei sovi 

mun profiiliin.  

Elämän 16 perustarpeen, niiden intensiteettien ja mahdollisten yliarvostet-

tujen tarpeiden käsittelyyn tarvitaan selvästikin ulkopuolisen ohjausta ja tukea. 

Yksi työntekijöistä kuvaa, että yksilöprofiilin perusteella tietää, millainen työnte-

kijä on tekemään töitä yksin ja tiimin jäsenenä, mutta ei tiimissä. Tiimiprofiilin 

lisäarvo tulee hänen mielestään siinä, että jokainen ymmärtää sen, mitä itse kukin 

tuo tiimiin. Tätä työntekijöiden on kuitenkin haasteellista prosessoida keskenään 

ja siksi tiimiprofiili hyödyntämiseen tarvitaan paljon enemmän tukea, jotta sitä osataan 

lukea ja sitä kautta myös käyttää arjessa.   

Kerronnassa kuvastuu myös tarve muutokseen. Yksi työntekijöistä kuvaa 

muutosta seuraavasti: Meidän pitäisi pyrkiä siihen, että esiin nostetuilla asioilla vai-

kutetaan tietyn asian muuttumiseen. RMP-valmentaja toisi yksilöprofiilien perusteella 

esiin, että näihin asioihin vaikuttamalla voitaisiin edesauttaa henkilöiden motivoitu-

mista.  Muutamien kerronnassa kuvataan myös sitä, että asioiden käsittely tii-

missä ei välttämättä ole ongelmatonta, varsinkin jos halutaan muutosta. Tiimi-

profiilin käsittely tiimissä vaatii äärimmäistä rehellisyyttä sen jäseniltä, mutta 

myös rohkeutta ja avoimuutta. Jos profiilia päädytään käsittelemään tiimissä, on 

hyvä tiedostaa, etteivät kaikki ole valmiita pohtimaan asiaa julkisesti. Motivaa-

tiovalmennuksen tilaajan pitäisi siis miettiä etukäteen, mikä on tiimin tarve ja 

kyky käsitellä asiaa. Muuten sen arvo saattaa jäädä vain tiimin mukavaksi yh-

teistapahtumaksi, kuten eräs työntekijä toteaa: Se oli meille sellainen yhteistapah-

tuma, mikä sitoo porukkaa entistä enemmän yhteen. Siellä keskusteltiin sellaisista asi-

oista, mistä ei yleensä keskustella.  

Kerronnan perusteella tiimiprofiilikin, sen epäselvästä hyödynnettävyy-

destä huolimatta, koettiin mielenkiintoisena, käyttökelpoisena ja huumoria tuo-

vana tekijänä. Yksi työntekijöistä kuvaa seuraavasti: Se on vaan tavallaan vahvista-

nut toisten ymmärtämistä, mutta on se tuonut paljon iloakin, kun olemme oppineet, nau-

reskelleet ja vitsailleet toistemme motiiveille. Muutamat lopettivatkin kerrontansa sii-

hen, että motivaatiovalmennuksesta jäi kokonaisuudessaan hyvämieli. 
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6.1.4 Roolien ja vuorovaikutuksen merkitys työarjessa 

Työntekijöiden kerronnasta kuvastuu tarve käsitellä tiimiprofiilitietoa työyhtei-

sössä. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan siihen tarvitaan jokaisen panosta 

työyhteisössä. Osa työntekijöistä toisti kerronnassaan johdon vaikutusta siihen, 

miten tiimiprofiilia voidaan hyödyntää arjessa. Yhden haastateltavan mukaan tii-

miprofiilitieto antaa arvokasta tietoa johtamiseen. Profiilitiedon perusteella johto 

voi ymmärtää, mitkä tekijät sitouttavat ja motivoivat työntekijöitä sekä miten se 

näkyy heidän käyttäytymisessään. Haastateltavan mukaan johdon ei pitäisi toi-

mia vain omien tulkintojen varassa, vaan hänen tulisi kuulla työntekijän oma nä-

kemys motivaatioprofiilistaan esimerkiksi kehityskeskustelussa. Tällöin työnte-

kijä voi kertoa, miten hänen mielestään motiivit linkittyvät hänen työnkuvaan ja 

kehittymishaaveisiin ja -tarpeisiin. Toisen haastateltavan mukaan tämä auttaa 

myös työntekijää itseään huomaamaan, miten hän voisi kehittää itseään ja vah-

vistaa itselleen motivoivia alueita ja kehittää työnkuvaa siihen suuntaan. Haas-

tateltavat kertovat motiiveista, mukavuus- ja epämukavuusalueilla toimimisesta 

sekä mielekkäästä työstä. Kahden eri haastateltavan kerronnassa nämä edellä 

mainitut tekijät kuvataan seuraavasti: 

Se antaa syvällisempää ymmärrystä ja tietoa siitä, mikä motivoi ketäkin. 
Epämukavuusalueelle pitää itse kunkin mennä, mutta jos pystyy saamaan 
niitä ihmisiä mahdollisimman paljon mukavuusalueelle sellaisiin motivoi-
viin tehtäviin, niin kyllä se olisi hyvä. Se luo sitä henkeä koko tiimiin, kun 
ihmiset voivat tehdä itselleen mielekästä työtä. Jos työ ei sitten ole kenelle-
kään mielekästä, niin ymmärretään tehdä työtä vuorotellen tai sitten täy-
dennetään tiimiä sen osalta. Jos pystyy rakentamaan tiimiä täydentämällä, 
jokainen ymmärtää toistensa arvon, eli opitaan ymmärtämään erilaisuutta.  
 
Jos ihminen voi olla siinä tehtävässä ja tehdä niitä asioita, mitkä ovat oike-
asti itselle mielekkäitä ja mitkä ikään kuin käy helposti eikä tarvitse olla 40 
tuntia viikossa siellä epämukavuusalueella, se todennäköisesti tarkoittaa 
myös sitä, että yritykselläkin menee kokonaisuudessaan paremmin. Kyllä-
hän se on entisestään vahvistanut sitä, että pyritään ottamaan nämä [motii-
vit] huomioon jokaisen kohdalla, eli missä työtehtävissä hän viihtyy, on 
hyvä, mikä motivoi ja työnkuvaa rakennettaan siihen suuntaan. Tiimipro-
fiilista on se hyöty, että ymmärtää henkilöiden ajautumista sellaisten tehtä-
vien äärelle, mitkä eivät välttämättä ole strategisesti kaikkein tärkeimpiä, 
mutta ne motivoivat niin paljon enemmän, että yksinkertaisesti lipsahtaa 
sen äärelle. Toivottavasti sitä nyt ymmärtää paremmin motivoida henkilöä 
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toisella tavalla, että hän ohjautuu tekemään niitä ei niin mukavia tehtäviä-
kin.  

 

Useamman kerronnassa viitataan siihen, että tiimiprofiilista on hyötyä rek-

rytoinnissa, työn suunnittelussa tai työntekijän sitouttamisessa kyseessä olevaan 

työtehtävään. Yksi haastateltavissa kuvaa, että tiimiprofiilin kautta johto saa sel-

laista tietoa, mitä hän ei välttämättä muuten saisi.  Toinen haastateltavista tuo 

esiin rekrytointiprosessin, jota ennen johdon tulisi tarkastella, millaisia vahvuuk-

sia ja heikkouksia nykyisessä tiimissä on. Tiimiprofiilin perusteella johto näkee, 

millaisista asioista nykyinen tiimi motivoituu ja millaista täydennystä siihen tar-

vitaan. Myös kolmas haastateltava näkee tiimiprofiilin johdon työkaluna. Hänen 

mukaan tiimiprofiilitieto voisi helpottaa tiimin työnjakoa ja tiimin koosta riip-

puen myös työparien muodostamista, jolloin ainakin työparit ymmärtäisivät 

toistensa käyttäytymistä paremmin.  

Jokaisen tutkimukseen osallistuneen kerronnassa on esimerkkejä siitä, mil-

lainen merkitys tiimiprofiililla voi olla työarkeen. Yksi haastateltavista kuvaa, 

että ihmiset ovat erilaisissa vuorovaikutustilanteissa erilaisissa rooleissa, joissa 

joskus on pohdittava asiansa esittämisen oikeaa hetkeä. Profiilista voi saada tie-

toa ja ymmärrystä siitä, mitä ja milloin kannattaa esittää kullekin. Toisen haasta-

teltavan kerronnassa korostuu johdon merkitys vuorovaikutustilanteiden enna-

koijana. Haastateltavan mukaan toiset tarvitsevat keskustelukumppania, jotta he 

voivat sopeutua tuleviin muutoksiin nopeammin.  

Tiimiprofiilitieto antaa välineitä ymmärtää työntekijöiden erilaisuutta ja 

erilaisia motiiveja. Yksi haastateltavista kuvaa, että ihmisten motiivit ja tavoitteet 

ovat erilaisia, ja näistä johtuen arjessa syntyy myös ongelmatilanteita. Toisen 

haastateltavan mukaan tiimiprofiili antaa myös välinteitä ristiriitatilanteiden rat-

kaisemiseen. Hänen mukaan johdolla tulee olla ymmärrys siitä, mikä motivoi 

kutakin. Kun johdolla on ymmärrys siitä, että toisen motiivi ei motivoi toista yh-

tään, voi hän ristiriitojen ratkaisun yhteydessä ohjata työntekijöitä huomaamaan 

toinen toistensa erilaiset motiivit. Tämän tiedon käytäntöön saattaminen arjen 
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tasolle ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan vaatii ohjausta ja eräänlaista tiimi-

profiilin käyttöohjetta, varsinkin tilanteen kärjistyttyä. Eräs haastateltavista tote-

aakin, että kehitys tapahtuu kipupisteiden nimeämisen kautta.  

RMP-valmentaja on puolueeton henkilö, joka pelkästään tietokoneohjel-
malla laaditun motivaatioprofiilin perusteella voi arvailla yhteisössä vallit-
sevia ongelmakohtia. Jos arvaus menee oikein, se todennäköisesti laukaisee 
kriisin tai ainakin sen jälkeen on helpompi lähteä selvittämään sitä tykö-
nään. Tämän jälkeen valmentaja voisi vielä haastatella työntekijöitä, jonka 
perusteella hän tekisi toimintaehdotuksen työnantajalle. Tiimiprofiili voi 
olla vahva ja neutraali työkalu tällaisten työyhteisöjen konfliktitilanteiden 
laukaisemisessa.  

 
Työyhteisön ulkopuolinen henkilö nähdään mahdollisten kipupisteiden osoitta-

jana sekä kehittymistä tarvitsevien arkkityyppien esittäjänä, joka mahdollistaa 

asioiden yhteisen tarkastelun ja ratkaisujen miettimisen työyhteisössä. Tilantei-

den ei tarvitse antaa kriisiytyä, vaan tiimiprofiilin avulla niitä pystyttäisiin käy-

mään yhdessä läpi joko oivalluttaen tai ennakoivasti. Tätä samaa menetelmää 

voisi hyödyntää myös työterveyshuollon tukena, kun tarkastellaan työuupu-

mustilanteita. Lääketieteellisen lähestymistavan lisäksi työssäjaksamista voisi 

tarkastella myös motiivien näkökulmasta, sillä motiivit voivat vaikuttaa työnte-

kijän jaksamiseen.  

 

6.2 Motivaatiosta mielekkäisiin tekoihin -tarina 

Tässä alaluvussa esittelen konstruoimani yleisen tyyppitarinan käyttäen minä-

muotoa. Tarina koostuu niistä teemoista, jotka esiintyivät useimmissa tutkimuk-

seen osallistuneiden kertomuksissa. Yhdistetyllä tarinalla nostan esiin ne asiat, 

joista useimmat työntekijät ovat halunneet kertoa. 

 

Motivaatiosta mielekkäisiin tekoihin -tarina. Reiss Motivaatioprofiili oli 

mielenkiintoinen kokemus. Olen aiemmin osallistunut vastaavan tyyppisiin, 

mutta niissä on keskitytty muihin tekijöihin kuin motivaatioon. Tässä profiilissa 

nimenomaan keskityttiin siihen, mikä minua motivoi. Se henkilökohtainen pro-

fiili oli hyvin silmiä avaava. Tietyt motiivit tunnistin heti omikseni ja ymmärsin, 
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miksi toimin niin kuin toimin. Osaan motiiveista saatoin aluksi suhtautua ky-

seenalaistavasti, mutta pohdittuani ja peilattuani niitä elämääni, tunnistin ne 

omikseni. Huomasin, että näitä asioitahan olen pohtinut aiemminkin, mutta jo-

tenkin ne oli jäänyt taka-alalle. Tuntui aika jännältä huomata, että loppujen lo-

puksi näen itseni tuosta profiilista niin hyvässä kuin pahassakin. Toisaalta tie-

dostan, että eihän tämän tyyppisiä pidä absoluuttisina totuuksina pitää, mutta 

kyllä ne kuitenkin itsetietämystä ja -tuntemusta lisäävät.  

Kun tarkastelimme sitten tiimiprofiilia, osasin jo arvata toisten profiileja. 

Olemmehan tehneet töitä yhdessä jo jonkun aikaan, joten olemme oppineet tun-

temaan toisemme. Toki oli kiva kuunnella siinä purkutilaisuudessa, mikä ketä-

kin motivoi. Purkutilaisuudessa sain vahvistusta omille työarjen kokemuksilleni 

ja havainnoilleni. Tämän tiimiprofiilin myötä ymmärrän paremmin, miksi tiimi-

läiset käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät. Koen, että tiimiprofiili ei olen suurem-

min vaikuttanut työarkeen. Toki puhuimme siitä ja valmennuksesta purkutilai-

suuden jälkeen, mutta enemmän se taisi jäädä vitsailun asteelle. Ei meistä var-

maan kukaan osannut ajatella konkreettisia muutostoimenpiteitä. Koen, että 

henkilökohtainen profiili oli hyvin avattu, mutta tiimiprofiiliin olisin kaivannut 

enemmän esimerkkejä ja yhteistä käsittelyä.  

Voihan se olla, että tällainen tiimiprofiili sopii parhaiten sellaisille aloitta-

ville tiimeille. Profiilitiedon avulla tiimiläiset oppisivat nopeammin kommuni-

koimaan ja toimimaan toinen toistensa kanssa, kun he ymmärtävät, mikä toista 

motivoi. Työnantajan on toki jo RMP-valmennusta tilatessaan mietittävä tapaus-

kohtaisesti, mihin tarpeeseen profiili tehdään, mitä muutosaskeleita sillä tavoi-

tellaan ja miten asiaa käsitellään tiimissä. Työnantaja voi tiimiprofiilitiedon pe-

rusteella ennakoida työntekijöiden mahdollisia kipupisteitä ja oivalluttaa joko 

itse tai ulkopuolisen henkilön avulla, miten ei-niin-mielekkäistä tilanteista pääs-

tään eteenpäin.  Jos tilanne on jo kriisiytynyt, onkin parempi ottaa tiimin ulko-

puolinen henkilö osoittamaan mahdolliset kipupisteet sekä ohjaamaan tiimiä kä-

sittelemään asioita rakentavalla tavalla eteenpäin, kuten tapausesimerkkejä yh-

dessä pohtimalla. Yleensä jaettu tieto helpottaa eri osapuolten vuorovaikutusta. 
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Tiimiprofiilin voisi sanoa olevan johtamisen työkalu, sillä sen tiedon perus-

teella näkee, mitkä työtehtävät ovat mieluisia kellekin ja mihin tehtäviin pitää 

mahdollisesti rekrytoida uutta henkilökuntaa. Toki jokaisen on välillä tehtävä 

töitä epämukavuusalueellakin, mutta se ei ole hyvä pitkän ajan ratkaisu. Johdon 

on hyvä esimerkiksi kehityskeskusteluissa ottaa työntekijän kanssa puheeksi, 

mikä hänen näkemyksensä on yksilömotivaatioprofiilistaan, jotta molemmilla on 

yhteinen käsitys siitä, mitkä tekijät motivoivat ja sitouttavat työntekijää työteh-

tävään. Johdolle tämä on tärkeä tietoa, sillä mielekäs työ motivoi ja johtaa tulok-

sellisiin tekoihin. Johto näkee tiimiprofiilista, millaista osaamista työyhteisössä jo 

on ja millaista osaamista sinne tarvitaan lisää. Tiimiprofiilista on hyötyä myös 

silloin, jos työtehtäviä tai tiimien kokoonpanoa joudutaan uudelleenjärjestele-

mään uudistusten takia.  

 

6.3 Moniäänistä kerrontaa identiteettiprosessista 

Tämä luku koostuu alaluvuista 6.3.1 ja 6.3.2. Ensimmäisessä alaluvussa kuvaan, 

millaisena työntekijät kuvaavat identiteettiään suhteessa itseensä. Toisessa alalu-

vussa keskityn kuvaamaan, millaisena työntekijät kuvaavat identiteettiään suh-

teessa muihin.  Reiss Motivaatioprofiilin henkilökohtaiset tulokset aktivoi työn-

tekijät luomaan positiota suhteessa itseensä, ja tätä kuvaan ”yhteys omaan mi-

nään” -positiolla. Tällä tasolla kuvaan työntekijöiden minuuden samana pysy-

mistä tai muutosta, ja heidän toimijuuttaan tai toiminnan kohteena olemistaan 

(ks. taulukko 3)    

TAULUKKO 3. Positioanalyysin tulokset 

Työntekijän positio suhteessa itseen ja sosiaaliseen ympäristöön 

 

Tiimiprofiilin tulokset aktivoivat työntekijät puolestaan rakentamaan positiota 

suhteessa sosiaalisiin ympäristöihin ja niissä esiintyviin rooleihin. Tätä kuvaan 

Yhteys omaan minään Erilaiset roolit 
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”erilaiset roolit” -positiolla. Tällä tasolla kuvaan työntekijöiden toimijuutta tai 

toiminnan kohteena olemistaan (ks. taulukko 3).  

6.3.1 Yhteys omaan minään 

Silmien avautuminen. Työntekijät rakentavat identiteettiään kertomuksissaan 

siten, että positioivat itseään henkilökohtaisen profiilin havahduttamaksi. Moti-

vaatioprofiili on pysäyttänyt työntekijöitä pohtimaan itseään ja omia toimintata-

pojaan, kuten yhden työntekijän kerronnasta käy ilmi: jotenkin se henkilökohtainen 

motivaatioprofiili selvitti itselleni sellaisia omia toimintatapoja, jotka olen tiedostanut tie-

tyllä tasolla, mutta en ole ajatellut motivoitumisen näkökulmasta. Heidän kerronnasta 

nousee esiin vastausten etsiminen kysymyksiin, millainen minä olen ja millainen 

minä olen tietyn ryhmän jäsenenä. Kolme työntekijää positio itseään vähän voi-

makkaammin, kun heistä itse kukin kuvaa tiettyjen motiivien pysäyttäneen itsen 

miettimään oman elämän suuntaa. Yksi heistä positio itsensä valintojen tekijäksi 

ja kuvaa sitä kerronnassaan seuraavasti: Motivaatioprofiili on tuonut aika paljon ym-

märrystä siihen, että minkä takia olen tehnyt elämänkulussani sellaisia valintoja kuin 

olen tehnyt. Ne valinnat ovat tulleet sellaisella musta-tuntuu-periaatteella, mutta nyt 

ymmärrän motivaatioprofiilini perusteella, miksi olen tehnyt noita valintoja.  

Oman minän löytyminen. Työntekijöiden kerronnasta käy ilmi, että he po-

sitioivat itseään aktiivisesti suhteessa pysyvämpään identiteettiin. Tämä näkyy 

”kuka minä olen?” -kerrontana ja miksi käyttäydyn niin kuin käyttäydyn. Moti-

vaatioprofiili on edesauttanut yhtä työntekijää löytämään itselleen luontaisen ta-

van toimia. Tämä käy ilmi seuraavasta: Motivaatioprofiili auttoi tunnistamaan itsel-

leni tärkeät asiat. Olen aina nähnyt henkilökohtaisen kasvun äärimmäisen tärkeänä, 

mutta jossain vaiheessa hukkasin sen horisontin, mitä haluan tehdä ja mikä minulle on 

luontainen tapa toimia. Työntekijöiden kerronnasta käy ilmi, miten motivaatiopro-

fiili on edesauttanut heitä positioimaan itsensä oman minän löytäjäksi. Tämä nä-

kyy työntekijöiden kerronnassa siten, että he palaavat kerronnassaan tiettyyn ai-

kaan ja ympäristöön kuvatakseen tietyn motiivin näkymistä heidän elämässään 

ja omassa toiminnassaan. Kahden työntekijän kerronnasta käy ilmi, miten he pro-
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sessoivat minuuden samana pysymistä ja identiteettiään suhteessa muihin. Mo-

lemmat tiedostavat, että tietyistä motiiveista voi koitua tietyissä tilanteissa han-

kaluuksia, mutta he hyväksyvät sen.  

Muutoskertomus. Kaksi työntekijää kuvaa, miten motiivit ovat auttaneet 

heidät näkemään oman elämänkulun ja itsensä valintojen tekijänä. Molemmat 

positioivat itsensä henkilöksi, joka tarvitsee muutosta, mutta sen käytännönto-

teutus vie oman aikansa. Toisen työntekijän kerronnasta kuvastuu, että motivaa-

tioprofiili on antanut sysäyksen ottaa rohkeammin muutosaskeleita aiemmin 

tehdyn suunnitelman mukaisesti. Hän positioi itsensä muutoksen tekijäksi seu-

raavasti: Henkilökohtaisesti olen jo aika pitkällä suunnitelmissani. Se, millaiseksi tulen 

isona, on vain minulla tiedossa ja julkistan sen toisille myöhemmin. Hän hyödyntää 

motivaatiotietoa hyvin laaja-alaisesti niin henkilökohtaisessa kuin työelämässä-

kin, sillä se auttaa ymmärtämään erilaisuutta ja helpottaa kommunikointia toi-

nen toistensa kanssa.    

6.3.2 Erilaiset roolit 

Tiiminjäsen-jäsen tiimissä. Työntekijät positiovat itsensä vahvasti tiiminjäse-

neksi. Tämä näkyy kerronnassa usein esiintyvänä me- ja meidän tiimi-puheena 

sekä kuvauksena siitä, miten meidän tiimi toimii. Henkilökohtaisen motivaatio-

profiilin merkitys nousee esiin muutamien työntekijöiden kerronnassa, jolloin 

myös heidän kerronta muuttuu. Tällöin työntekijä positioi itsensä erilaiseksi kuin 

muut, jolloin hän onkin jäsenenä tiimissä. Tämä käy ilmi seuraavasta: näkisin, että 

motivaatioprofiilitieto oli ehkä hyödyllisempi muille kuin minulle, koska kiinnitän tuol-

laisiin asioihin huomiota itsekin.   Kaksi työntekijää positioi itsensä myös aiempiin 

tiimeihin, kun he kuvaavat tiimiprofiilin merkitystä tiimijäsenille. Toisen kerron-

nassa asia käy ilmi seuraavasti: sellaisessa tulehtuneessa työympäristössä tuo moti-

vaatioprofiili olisi loistava, koska se on periaatteessa sellainen neutraali konfliktien ehkäi-

sytyökalu. Toinen heistä kuvaa, että kaikki tiimijäsenet eivät välttämättä kiinnostu 

tällaisista profiileista, sillä he kokevat niiden olevan vain analyyseja analyysien jou-

kossa eikä niillä ole sen suurempaa merkitystä. 
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Valmentaja-valmennettava. Työntekijät positioivat itsensä hyvin vahvasti 

valmennettaviksi. Tämä ilmenee useamman kerronnassa siten, että heillä on odo-

tus tietynlaisesta valmentajan ja valmennettavan välisestä toiminnasta. Yksi 

työntekijöistä kuvaa asiaa seuraavasti: Valmentajan tehtävä olisi tietyllä tavalla fa-

silitoida sitä prosessia, jotta saataisiin esiin ne tekijät, mitkä motivoivat itse kutakin. Val-

mentajan tulisi kiinnittää valmennettavien huomio siihen, mihin asioihin vaikuttamalla 

jokainen tiiminjäsen olisi motivoituneempi. Toinen positioi itsensä tiedon hyödyntä-

jäksi arjessa, ja siksi tarvitsee perusteellisempaa ohjausta tämän työkalun käyt-

töönottoon: tiimissä käytettynä tuo motivaatioprofiili vaatii enemmän aikaa, jotta pro-

fiileja pystytään lukemaan ja käyttämään sellaisena hyödykkäänä välineenä arjessa. Ker-

ronnassa käy ilmi, että työntekijät ovat aktiivisia tiedonvastaanottajia ja haluavat 

työstää asiaa yhdessä. Kaksi työntekijää positioikin itsensä ryhmätyöntekijäksi 

hyvin yhtenevin sanoin: RMP-valmentajan pitäisi haastaa työntekijät miettimään tii-

miprofiilitulosten pohjalta mahdollisia ongelmakohtia ja ohjata tiimiä miettimään ratkai-

sumalleja yhdessä. 

Esimies-työntekijä. Tiimiprofiili kerronnassa työntekijät positioivat itsensä 

suhteessa esimieheen tai työnantajaan. Työntekijöiden kerronnan mukaan tiimi-

profiilin käyttöarvo on laaja, mutta sen käyttöönottaminen vaati esimiehen tai 

työnantajan hyväksyntää. Yksi työntekijöistä positioi itsensä vastuulliseksi vai-

kuttajaksi työntekijän roolissa. Olen motivaatioprofiilin innoittamana keskustellut 

esimieheni kanssa, mistä motivoidun ja millaisissa työtehtävissä viihdyn. Esimies on ot-

tanut ne hyvin huomioon. Työntekijät tuottavat kerronnassaan aktiivisesti esimerk-

kejä siitä, miten esimies voisi hyödyntää motivaatioprofiilitietoa johtamistyös-

sään.  

Työntekijä-työkaveri. Tiimiprofiili kerronnassa työntekijät positioivat it-

sensä työntekijäksi, mutta myös työkaveriksi. Kerronnassa käy ilmi, että työnte-

kijöiden tuttuus vaikuttaa positiointiin suhteessa työkaveriin. Kun kerronnassa 

on elementtejä muutoksesta, työntekijät positioivat itsensä työntekijäksi. Tällöin 

kerronnassa esiintyy kuvauksia työtehtävien jakamisesta, työparien muodosta-

misesta ja vuorovaikutuksesta työntekijöiden välillä. Kerronnan perusteella työ-

kavereiden kesken ei ole luontaista keskustella siitä, mistä itse kukin motivoituu, 
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mutta työtehtävien mielekkäiden ja epämiellyttävien tekijöiden kautta sen sa-

noittaminen voi olla helpompaa. Työntekijät positioivat itseään kerronnassaan 

erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin, joihin he ovat osallistuneet jossain elämänvai-

heessa. 

6.4 Yhteenveto tuloksista 

Tutkimuksen kerronnallista haastatteluaineistoa on analysoitu monivaiheisesti, 

jotta tutkijan tulkinnoille on mahdollisimman tarkat ja yksityiskohtaiset perus-

teet.   Jokaisen työntekijän yksilö- ja tiimiprofiilikokemusta on tarkasteltu temaat-

tista ja narratiivien analyysia käyttäen. Työntekijöiden kerronnan perusteella tul-

kitsen työntekijöiden suhtautuvan Reiss Motivaatioprofiiliin myönteisesti. Ai-

neistosta nousee esiin vahvaa kerrontaa yksilöprofiilin merkityksestä suhteessa 

työntekijöiden itsetuntemuksen ja -ymmärryksen vahvistajana. Tietoisuus yksi-

löllisistä ja arvoperusteisista tarpeista ovat aktivoineet työntekijöissä omien pe-

rustarpeiden tunnistamis- ja tunnustamisprosessin. Tämän prosessin aikana 

työntekijöiden ymmärrys on rakentunut suhteessa tiettyyn rooliin ja aikaan pei-

laten.  

Työntekijöiden tiimiprofiilikerronta nostaa puolestaan esiin tiimiprofiilin 

käyttöönottoon vaikuttavat tekijät. Työntekijöiden kerronnan perusteella tulkit-

sen, että tiimiprofiilitiedon siirtyminen tiimin työarkeen ei toteutunut. Tulosten 

perusteella voi todeta, että käyttöönottamattomuuteen oli selkeät syyt. Tämän 

tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että tiimijäsenten yhteisellä työhistorialla 

on vaikutuksensa siihen, että profiilitulokset ovat olleet vitsailun aiheena. Työn-

tekijöiden kerronta-aineiston mukaan tiimiprofiili on lähinnä vahvistanut tiimi-

jäsenten toinen toisistaan tekemiä havaintoja työarjessa. Tämä tutkimus osoittaa, 

että RMP-valmentajan tulisi saada etukäteistietoa valmennettavasta tiimistä ja 

sen tarpeista. Tämän tiedon perusteella RMP-valmentaja voi nostaa tiimiprofii-

lista esiin juuri niitä tekijöitä, mitkä auttavat sen tiimin kehittymistä. 
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Työntekijöiden kerrontaa on tarkasteltu myös positioanalyysia käyttäen. 

Yksilöprofiili aktivoi työntekijöiden identiteettikerrontaa suhteessa itseensä. Tu-

losten perusteella voi todeta, että elämän perustarpeet ja motiivit luovat työnte-

kijöiden kerronnalle raamit, johon peilaten he tekevät identiteettityötä. Yksilö-

profiilin raameissa työntekijöiden identiteettikerronnassa ilmenee narratiivinen, 

reflektoitu ja henkilöperusteinen sosiaalinen identiteetti.  

 

KUVIO 2. Tulokset työntekijöiden identiteettityöstä perustarpeiden kontekstissa 

 

Tiimiprofiili aktivoi työntekijöiden identiteettikerrontaa suhteessa muihin (ku-

vio 2). Tulosten perusteella voi todeta, että tiimiprofiili raamittaa identiteettiker-

ronnan työelämäkontekstiin. Tiimiprofiiliin peilaten työntekijät rakentavat iden-

titeettikerronnassaan henkilöperusteista sosiaalista identiteettiä, rooli-identiteet-

tiä ja työhön liittyvää identiteettiä. Identiteettikerronnassaan työntekijät ovat 

tuoneet esiin elämän perustarpeita, jotka näyttävät vaikuttaneen heidän muok-

kaamiin identiteetteihinsä.  
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7 POHDINTA 

 

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää kuuden työntekijän yksilö- ja tii-

miprofiilikokemusta. Tutkimuksessa tarkasteltiin, millaisena työntekijät kuvaa-

vat identiteettiään ja mihin he sitä kerronnan prosessissa suhteuttavat.    Tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella voidaan esittää kolme johtopäätöstä: 1) työnte-

kijän tietoisuus omista elämän perustarpeistaan vahvistavaa hänen toimijuut-

taan, 2) perustarvetiedon käyttöarvo rakentuu suhteessa sosiaaliseen ympäris-

töön ja 3) arvoperusteisten tarpeiden tyydyttäminen ohjaa työntekijöitä motivoi-

vien työtehtävien äärelle. 

Näitä johtopäätöksiä tukevat työntekijöiden moniulotteinen ja erilaisissa 

konteksteissa rakentuva identiteettikerronta, joita olen tässä tutkimuksessa nos-

tanut esiin temaattisella, narratiivisella ja positioanalyysilla. Alaluvuissa 7.1.1–

7.1.3 esitän tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia aiempaan teoriaan peilaten. 

7.1.1 Tietoisuus perustarpeista vahvistavaa yksilön toimijuutta 

Tutkimukseni vahvistaa näkemystä siitä, että yksilön itsetulkinta on kulttuuris-

ten kertomusten, symbolien ja merkkien kautta välittynyttä (Sintonen 1999, 50–

51). Tutkimukseni perusteella voi todeta, että Reiss Motivaatioprofiili ja -valmen-

nus toimivat työntekijöiden kerronnassa itsetulkintaprosessin peilinä. Tämä kon-

teksti mahdollisti työntekijöille olosuhteen, jossa he muokkasivat käsitystä itses-

tään (Vanttaja & Järvinen 2006, 27–28). Työntekijöiden kerronta-aineisto antoi lu-

kuisia esimerkkejä siitä, miten jokainen työntekijä muodosti kerronnallisessa 

haastattelussa omaa minäkertomustaan elämän perustarpeiden kontekstissa. 

Tutkimukseni perusteella voi päätellä, että omien motiivien tunnistamis- ja tun-

nustamisprosessi voi aiheuttaa ristiriitaisuuden tunnetta ja tarvetta eheyttää itse-

ään kertomuksen kautta.  Tutkimukseni vahvistaa Eteläpellon ja Vähäsantasen 
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(2008, 43–44) sekä Hallin (1999, 22-23) näkemystä siitä, että minäkertomus voi 

eheyttää työntekijän identiteettiä.  

Elämän perustarpeet havahduttivat jokaisen työntekijän tarkastelemaan 

minuuttaan uudella tasolla. Tutkimustulosteni perusteella voi todeta, että työn-

tekijöiden yksilöprofiilin tulokset ja kerronnallinen haastattelu mahdollistivat 

työntekijöiden itseä koskevan kerronnan, jossa heidän oli mahdollista käsitellä 

kokemustaan. Tutkimukseni vahvistaa Mahlakaarron (2010) tuloksia siitä, että 

yksilöiden on mahdollista purkaa rajoittuneita käsityksiä itsestään ja identitee-

tistään itseä koskevan kerronnan avulla.  Tutkimukseni osoittaa, että kerronnal-

linen haastattelu tarjosi työntekijöille ajan ja tilan, jossa heidän oli mahdollista 

rakentaa identiteettiään oppimiskokemukseensa ja elämäänsä peilaten. Tämä il-

meni tutkimuksessani niin, että työntekijät kuvasivat kerronnassaan motivaatio-

profiilin ja valmennuksen myötä syntynyttä tietoisuutta niin menneeseen kuin 

tulevaankin henkilökohtaiseen elämäänsä ja työelämäänsä.  

Tutkimukseni perusteella olen yhtä mieltä Honkasen (1995, 179) kanssa 

siitä, että yksilön elämänhistoria voi asettaa rajat, joiden puitteissa identiteettiä 

kerrotaan.  Jokainen työntekijä valitsi identiteettikerrontaansa niitä kokemuk-

siinsa liittyviä elementtejä, jotka hän koki itselleen merkitykselliseksi haastatte-

luhetkellä (Huotelin 1996, 24–25).  Tutkimukseni näyttää, että työntekijöiden va-

litsemat elementit vaikuttivat minäkerrontaprosessiin. He muokkasivat identi-

teettiään kerronnanprosessissa sen mukaan, peilasivatko he minuuttaan yksilö- 

vai tiimiprofiiliin.  Kerronta-aineistoa tutkimalla olen päätynyt samaan näke-

mykseen kuin Ihanus (2001, 241) siitä, että narratiivinen identiteetti muokkautuu 

kerronnanprosessissa.  

Tutkimustulosten perusteella voi yleispätevästi todeta, että yksilöprofiilin 

merkitys työntekijöille on elämän perustarpeita kirkastava ja itsetuntemusta vah-

vistava. Aikaisemmat tutkimukset antavat viitteitä ihmisten erilaisten perustar-

peiden vaikutuksesta ihmisen toimintatapoihin. Niiden vaikutusta ihmisen toi-

mintaan kuvataan tutkimuksissa eri tavoin, mutta yhtä kaikki, jokaisessa niistä 
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osoitetaan tiettyjen perustarpeiden ja motiivien merkitys yksilön kasvulle ja ke-

hitykselle. (ks. Deci & Ryan 2000, 229; Leontjev 1977, 166–167; Maslow 1943, 370–

396; Murray 1938, 38–49; Nuttin 1984, 65–66; Reiss 2000, 18–23; Ryan & Deci 2000, 

74.)  

Perustarpeiden ja motiivien merkitys näkyi myös tässä tutkimuksessa, kun 

työntekijät kuvasivat kokemustaan elämän perustarpeisiin pohjautuvista yksilö- 

ja tiimiprofiileistaan. Nämä merkitykset näkyivät työntekijöiden kerronta-aineis-

tossa erilaisina ilmauksina: itsetietämykseni ja -tuntemukseni lisääntyivät, ymmärrän 

itseäni ja omia toimintatapojani paremmin, se auttoi minua tunnistamaan tulevia uhkia 

työhyvinvoinnilleni ja onnellisuudelleni, ymmärrän tekemiäni valintoja paremmin, vah-

vuuteni ei motivoi minua. Näiden ilmausten perusteella voi päätellä, että tämän 

tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia Reissin (2000, 123) tulosten kanssa.  

Elämän perustarpeet näyttäytyvät tässäkin tutkimuksessa psykologisina tar-

peina, jotka vaikuttavat muun muassa yksilön onnellisuuteen ja voimavarojen 

kokemiseen.  

Työntekijät tarkastelivat perustarpeitaan suhteessa itseensä, mutta myös 

suhteessa sosiaaliseen ympäristöön. Aiempien tutkimusten mukaan ihmiset kä-

sittelevät tietoa sosiaalisissa suhteissa kiinnittyen tiettyyn kulttuuriin, aikaan ja 

paikkaan (Butler-Kisber 2010, 5; Creswel 2007, 22–23), ja siinä syntyvä kokemus 

sisältää subjektiivista, kielellistä että kulttuurista tulkintaa (Bamberg 2012, 203; 

Riesmann 1993, 2). Tutkimustulokseni vahvistavat edellä esitettyjä tutkimuksia. 

Työntekijöiden kokemuksia yhdisti se, että he olivat tiiminä osallistuneet moti-

vaatiovalmennukseen. Heidän tuottama kerronta-aineisto kuitenkin osoitti vah-

vaa yksilöllistä kokemusta, jota he reflektoivat eri tavoin. Toiset rakensivat iden-

titeettiään aktiivisesti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja toiset mieluummin it-

senäisesti (ks. Archer 2003, 206, 252, 295, 298).  

Tutkimustulosteni perusteella voi todeta, että valmennuksessa tiimin kes-

ken jaettu kokemus henkilökohtaisesta motivaatioprofiilista rakensi myös työn-

tekijöiden henkilöperusteista sosiaalista identiteettiä (ks. Brewer 2001, 115, 117–

118). Tämä näkyi kerronnassa siten, että työntekijät muodostivat kerronnassaan 
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oman työtiiminsä kuvatakseen tiimijäsenyyttä, mutta myös omaa identiteettiään. 

Tutkimukseni vahvistaa Phelanin (2005, 18) näkemystä siitä, että kerrontatilanne 

voi toimia kontekstina, jossa yksilö kertoo toiselle jostain tilanteesta tietystä 

syystä. Tutkimuksessani kerronnallinen haastattelu toimi muutamille työnteki-

jöille kerronnantilanteena, jossa he tarkemmin reflektoivat motivaatioprofiilitie-

don merkitystä itselleen. Tämä näkyi kerronnallisessa aineistossa työntekijöiden 

esimerkkeinä siitä, keiden kanssa he olivat yksilöllisiä perustarpeitaan pohtineet. 

Motivaatioprofiilista keskusteleminen muiden kanssa, mutta myös tutkijan 

kanssa, mahdollisti tietoisen tulkinnan identiteetistä reflektoidun identiteetin ta-

solla (Hänninen 2002, 21–22, 60–62). Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sa-

noa, että tietoisuus yksilöllisistä elämän perustarpeista vahvisti työntekijöiden 

identiteettityötä ja toimijuutta suhteessa itseensä, mutta myös suhteessa muihin.  

 

7.1.2 Perustarvetiedon käyttöarvo rakentuu suhteessa sosiaaliseen ympä-

ristöön  

Työntekijöiden kerronta tiimiprofiilikokemuksestaan osoitti epätietoisuutta siitä, 

mitä heidän odotetaan tekevän uudella tiedolla työarjessaan. Työntekijät kuvasi-

vat, että valmennuksessa oli mieluista kuunnella tiimijäsenten motiiveja, mutta 

tieto lähinnä vahvisti tiimijäsenten toinen toisistaan tekemiä havaintoja.  Tutki-

mustulokseni osoittavat, että tiimijäsenten yhteisellä työhistorialla oli merkitystä 

suhteessa siihen, millaisen käyttöarvon työntekijät kokivat motivaatioprofiililla 

olevan. Työntekijöiden kerronta-aineiston perusteella näyttää siltä, että perustar-

peiden läpikäyminen edellyttää tiimiltä avointa ja rehellistä vuorovaikutusta. 

Tutkimukseeni osallistuneet työntekijät kokivat turvalliseksi käsitellä arvoperus-

teisia tarpeitaan tiimissä. Tämä antaa olettaa, että tiimijäsenyydellä on työnteki-

jöille emotionaalista merkitystä (Haslam ym. 2012, 72). 

Tutkimustulokseni osoittavat, että tiimiprofiilitietoa tulee soveltaa tiimin 

tarpeisiin, jotta henkilöperusteinen sosiaalinen identiteetti voi rakentua suh-

teessa tiimin jäsenyyteen. Tulkitsen kerronta-aineiston osoittavan identiteetin ra-

kentumista sosiaalisen ja persoonallisen identiteetin välisenä suhteena (Mead 



52 
 
 

 

1977, 42), sillä työntekijöillä on tarve ymmärtää elämän perustarpeiden merki-

tystä niin itselle kuin tiiminjäsenillekin (Billet 2006, 6–7). Tämä vahvistaa työnte-

kijöiden tarvetta määrittää itsensä suhteessa sosiaaliseen ympäristöön ja työyh-

teisönsä kulttuuriin (Eteläpelto 2009, 92, 94, 119; Paloniemi & Collin 2009, 2-3). 

Tutkimukseni perusteella voi osoittaa, että työntekijöillä on halua hyödyntää 

motivaatioprofiilitietoa ja he näkevät tiedon arvokkaana. Tässä tutkimuksessa 

tämä näkyy työntekijöiden kerronnassa aktiivisena soveltamisehdotuksien kek-

simisenä, jotta motiiviyhdistelmien merkitys siirtyisi myös työarjen tasolle.  

Työntekijöiden kerronta-aineisto antaa lukuisia esimerkkejä siitä, että yksi-

lön omat arviot suhteessa toisiin ja sosiaalisten roolien yksilöön kohdistamat 

odotukset vaikuttavat identiteetin kehittymiseen (ks. Erikson 1982, 226–238). 

Työntekijät kuvaavat muun muassa sitä, ketkä motivaatioprofiilitiedosta voi 

hyötyä tai millainen tiimiprofiilin käyttöarvo on saadun valmennuksen perus-

teella yksittäiselle työntekijälle ja tiimille. Tutkimukseni vahvistaa Burrin (2004, 

146) näkemystä siitä, että yksilön käyttäytymisessä heijastuu vuorovaikutus hä-

nen ympäristönsä kanssa. Tutkimustulokseni antaa viitteitä siitä, että motivaa-

tioprofiilikokemuksella on ollut vaikutusta työntekijöiden käyttäytymiseen eri 

ympäristöissä. Kerronta-aineisto osoittaa, että työntekijät hyödyntävät henkilö-

kohtaista motivaatioprofiilitietoa, mutta tiimiprofiilin hyödyntäminen näyttäy-

tyy haasteellisena. Kerronta-aineiston perusteella päättelen, että tutkimustulok-

sissani on havaittavissa yhteneväisyyttä Brewerin (2001, 118) tutkimuksen 

kanssa. Yksilön käyttäytyminen näyttäisi olevan riippuvainen siitä, miten vuo-

rovaikutussuhteen toinen osapuoli käyttäytyy. Työntekijöiden kerronta-aineis-

ton perusteella voi todeta, että tiedon siirtyminen käytäntöön voi estyä rooleihin 

liittyvien sosiaalisten normien tai odotusten takia.   
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7.1.3 Arvoperusteisten tarpeiden tyydyttäminen ohjaa työntekijöitä moti-

voivien työtehtävien äärelle 

Työntekijöiden kerronta vahvistaa elämän perustarpeiden olevan yksilöllisiä ja 

arvoperusteisia. Tutkimuksen tulosten perusteella voi todeta, että motivaatio-

profiili antaa työnantajille sellaista tietoa työntekijöistään, mitä he eivät välttä-

mättä muuten saisi.  Tärkein tieto oli se, mitä elämän perustarpeita työtehtävien 

ja -ympäristön tulee tyydyttää, jotta työntekijä kokee olevansa motivoitunut 

(Reiss 2000, 31, 136–141; 2008, 99–100; Mayor & Risku 2015, 142). Työnantajan ja 

työntekijän on mahdollista keskustella motivaatioprofiilituloksista kehityskes-

kustelussa, jolloin työntekijä voi konkreettisin esimerkein osoittaa työnantajal-

leen, millaiset tehtävät tai kannustimet motivoivat hänet. Kun motivaatio kum-

puaa työntekijästä itsestään, tehtävä vetää häntä puoleensa ilman ulkoista palk-

kiotakin eikä hän kuormitu tekemisestä (Martella & Jarenko 2014, 14). Kerronta-

aineiston perusteella voin todeta, että palkka ei kannusta kaikkia työntekijöitä 

tekemään parempaa tulosta ja kokemaan työniloa tekemästään työstä (ks. Vä-

häsantanen ym. 2014, 220).  

Tutkimukseni osoittaa, että työntekijöiden tietoisuus yksilöllisistä elämän 

perustarpeistaan vahvistaa heidän toimijuuttaan. Kerronta-aineiston perusteella 

voi todeta, että Simpsonin ja Carrolin (2008, 43–47) mainitsema identiteettityön 

prosessimaisuus näkyy tässäkin tutkimuksessa. Työntekijöiden identiteettityö 

näyttää käynnistyneen tai vahvistuneen omien motiivien tiedostamisen myötä 

(ks. Sveningssonin & Alvessonin 2003, 1185–1186; Sveningsson & Larsson 2006, 

219–221).  Collinson (2003, 531–535) mukaan yksilön identiteettityö voi olla käyn-

nissä hyvin eri syistä. Beech (2008, 55–57) puolestaan toteaa, että se voi rakentua 

hyvin dialogiseksi. Tämä tutkimus vahvistaa Collinsonin ja Beechin näkemystä 

identiteettityöstä. Tulosten perusteella työntekijöiden identiteettityöhön työelä-

mäkontekstissa vaikuttavat heidän yksilölliset perustarpeensa ja heidän pyrki-

myksensä sopeuttaa yksilöidentiteettiään sosiaalisten identiteettien rajoihin (ks. 

Watson 2008, 122).  
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Tämän tutkimuksen tulokset ovat yhtäpitäviä aiempiin tutkimuksiin näh-

den siinä, että muutoksen aikaansaamiseksi työntekijöiltä vaaditaan itsensä uu-

delleen määrittelyä (Eteläpelto 2009, 93, 96–97; Eteläpelto ym. 2014b, 210–212). 

Identiteettikerronnassaan työntekijät ovat tuoneet esiin elämän perustarpeita, 

jotka näyttävät vaikuttaneen heidän muokkaamiin identiteetteihinsä. Työnteki-

jöiden kerronta-aineisto osoittaa, että työntekijän työskentely arvomaailmansa 

kanssa ja hänen ymmärryksensä itsestään toimijana suhteessa siihen, millaiseksi 

hän haluaa tulla, vahvistaa hänen uran suunnitteluaan (Eteläpelto & Vähäsanta-

nen 2008, 26, 45). Minulla ei ole tässä tutkimuksessani ollut mahdollisuutta pe-

rehtyä tutkimusaineistooni ammatillisen toimijuuden ulottuvuuksien näkökul-

masta, mutta en voinut välttyä huomaamasta, että uran rakentamisen ulottuvuus 

kuuluu työntekijän toimijuuskerronnasta. 

Tutkimukseni osoittaa, että työnantajan tulee ennakkoon selvittää RMP-

valmentajalle, millaiseen tarpeeseen hän tilaa motivaatiovalmennuksen työnte-

kijöilleen. Ennakkotietoa antaa RMP-valmentajalle mahdollisuuden suunnitella 

valmennuksesta sellaisen, että se vastaa kyseisen tiimin tarpeisiin. Tämän tiedon 

perusteella RMP-valmentaja osaa nostaa tiimiprofiilista esiin juuri niitä tekijöitä, 

mitä auttavat sen tiimin kehittymistä. Työntekijöiden mainitsemia tarpeita voi-

vat olla uusien työntekijöiden rekrytointi, työtehtävien uudelleen jakaminen työ-

parien kesken, johdon tai tiimin tarve tutustua tiimijäseniä motivoiviin tekijöihin. 

Tulkitsen työntekijöiden kerronnan mukaan, että tiimin tarpeeseen suunnitel-

lulla motivaatiovalmennuksella vahvistetaan työntekijöiden tietoisuutta ryh-

mään kuulumisesta (Haslam ym. 2012, 72). Tutkimuksen tulosten perusteella 

näyttäisi siltä, että tiimiprofiilitiedon käyttöarvon löytyminen omassa tiimissä 

edellyttää intensiivistä työskentelyä tiimin tarpeiden mukaisesti.  

Työntekijän yksilölliset perustarpeet ilmenevät hänen kaikessa toiminnas-

saan niin henkilökohtaisessa kuin työelämässäkin. Tutkimustulokset osoittavat, 

että Reiss Motivaatioprofiili nostaa esiin työntekijän yksilölliset perustarpeet, 

jotka vaikuttavat muun muassa hänen tapaansa olla vuorovaikutuksessa toisten 

kanssa, ottaa itselleen tiettyjä rooleja niin vuorovaikutustilanteissa kuin elämässä 
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ylipäätään tai hänen tapaansa tehdä työtä. Tutkimustulokset osoittavat, että 

työntekijöiden tietoisuus omista ja tiimijäsenten motiiviyhdistelmistä auttavat 

ymmärtämään erilaisia toimintatapoja. Tutkimustulosten perusteella voi myös 

päätellä, että työntekijöiden Reiss Motivaatioprofiilit antavat työnantajalle lisä-

työkalun henkilöstöjohtamiseen. Tämän työkalun avulla työnantaja saa selville, 

millaisista työtehtävistä työntekijät motivoituvat ja millä keinoin hän voi moti-

voida työntekijät myös epämukavuusalueella olevien tehtävien äärelle. Nämä 

työntekijän arvoperusteiset tarpeet huomioimalla työnantaja tukee työntekijänsä 

hyvinvointia, ja vastineeksi hän saa motivoituneen ja hyvää tulosta tekevän työn-

tekijän. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset ratkaisut 

 

Konstruktiivinen tietoteoria lähtökohtani hylkää mahdollisuuden saavuttaa 

muuttumatonta totuutta, mutta tämä ei kuitenkaan poista vastuutani tutkijana 

tehdä huolellista työtä. Tässä tutkimuksessa olen sen kaikissa vaiheissa ja valin-

noissa pyrkinyt toimimaan yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta noudattaen, mikä 

näkyy esimerkiksi lähdeviittausten tarkkuutena, tulosten esittämisenä ja työnte-

kijöiden anonymiteetin turvaamisena (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 

6). Olen pyytänyt jokaiselta työntekijältä kirjallisen suostumuksen haastattelujen 

nauhoittamiseen ja hyödyntämiseen tutkimuksessa. He ovat tietoisia siitä, että 

kerronta-aineisto ja tiimiprofiili ovat vain minun käytössä, ja tutkimukseni jul-

kaisemisen jälkeen kaikki tutkimusaineisto hävitetään. Olen pyrkinyt kuvaa-

maan tutkimusprosessiani niin, että lukija pystyy seuraamaan ja arvioimaan te-

kemieni tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmieni oikeellisuutta. 

Tutkimukseni luotettavuuden arvioimiseksi olen lähettänyt pro gradu -tut-

kielmani työntekijöille, jotta he ovat voineet tarkastaa tekemiäni tulkintoja ennen 

julkaisua. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkastellessani olen tietoinen 

siitä, että tulokset syntyvät tutkijan ymmärryksen ja tulkintojen kautta. Tulkin-
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toihini ovat vaikuttaneet niin työntekijöiden kerronta-aineisto kuin tiimiprofiili-

kin. Uskottavuuden arvioimiseksi olen kuvannut kerronta-aineiston sisältöä ja 

ottanut raporttiini aineistolainauksia, jotta myös lukija voi arvioida tutkimukseni 

uskottavuutta. Aineistoesimerkkien välityksellä olen tuonut esiin työntekijöiden 

oman äänen, jotta lukijan on mahdollista tarkastella heidän tuottamiaan merki-

tyksiä ja identiteettikerrontaa suhteessa tutkijan tekemiin tulkintoihin. Osoitan 

kerronnallisen haastatteluaineiston analysoinnin monivaiheisesti, jotta tekemil-

leni tulkinnoille on mahdollisimman tarkat ja yksityiskohtaiset perusteet.   

Tutkimukseni arvo on sen havahduttavuudessa, ei yleistettävyydessä 

(Heikkinen, Huttunen, Syrjälä & Pesonen 2012, 8–10). Kerronnallinen tutkimus-

prosessini on rakentunut työntekijöiden tekemiin tulkintoihin eletystä elämäs-

tään ja viimeisenä tästä prosessista tekee tulkintansa tämän pro gradu -tutkiel-

man lukija (Riessman 1993, 9–11, 15). Tutkimukseni rajoittuu tiettyjen työnteki-

jöiden kokemukseen Reiss Motivaatioprofiilista ja -valmennuksesta tiettynä ajan-

kohtana, joten tutkimustani ei voi sellaisenaan toistaa henkilö- ja tilannesidon-

naisten lähtökohtiensa vuoksi. Tässä tutkimuksessa on ollut tavoitteena ymmär-

tää työntekijöiden yksilöllistä näkökulmaa, joten kerronnallisella lähestymista-

valla ei ole pyritty saavuttamaan absoluuttista totuutta (Erkkilä 2006, 198; Heik-

kinen 2002, 18). Olennaista tutkimuksessani on työntekijöiden tuottama koke-

mustodellisuus kertomuksen muodossa (Barbour 2008, 11-13).  

Haastatteluaineisto ja tutkimuskysymykset olivat luonteeltaan sellaisia, 

että kerronnallinen lähestymistapa puolsi paikkaansa. Aineiston analysointi ker-

ronnallisin analyysimenetelmin osoittautui haasteelliseksi, sillä aineistoon so-

piva analyysimenetelmä löytyi lukuisten kokeilujen jälkeen. Työntekijöiden ano-

nymiteetin turvaaminen rajasi käytettävissä olevia kerronnallisia analyysimene-

telmiä, ja se vaikutti myös laadullisen tutkimuksen raportointiin. Halusin kuiten-

kin oppia tätä tutkielmaa tehdessä, millaisia haasteita kohtaan kerronnallista tut-

kimusta tehdessäni ja millaisia ratkaisuja niihin voi löytyä. Jos minulla olisi ollut 

tämä ymmärrys tutkimukseni suunnitteluvaiheessa, olisin lähestynyt ilmiötä ta-
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paustutkimuksen lähestymistapaa käyttäen. Tutkimusmenetelmänä olisin käyt-

tänyt päiväkirjamenetelmää, jotta olisin saanut näkyviin tiimijäsenten ajatukset, 

odotukset ja kokemukset ennen motivaatiovalmennusta, sen aikana ja sen jäl-

keen. Koen, että näin olisin saanut paremmin esiin sen, millainen merkitys sosi-

aalisella ympäristöllä ja erilaisilla rooleilla on yksilön identiteettityölle. 

Aineistolähtöisessä tutkimuksessani olen keskittynyt tulkitsemaan aineis-

toista tekemiäni havaintoja, mutta olen myös pyrkinyt muodostamaan kytken-

töjä aiempien tutkimusten, empirian ja omien pohdintojen välille. Tässä tutki-

muksessa olen tarkastellut identiteettiä mahdollisimman moniulotteisesti (Saas-

tamoinen 2006, 179) ja ottanut huomioon sen rakentumisen erilaisissa konteks-

teissa (Coupland & Brown 2012). Identiteettityökäsitteen valitseminen on mah-

dollistanut tässä tutkimuksessa prosessimaisen tarkastelun, jossa on huomioitu 

työntekijöiden erilaisten tilanteiden, heidän aktiivisuuden ja sosiaalisten ympä-

ristöjen vaikutus. Tässä tutkimuksessa ei ole rajattu tarkastelua tiettyyn identi-

teetin määrittelyyn, koska elämän perustarpeiden konteksti edellytti laajemman 

näkökulman asian tarkasteluun.  

Hännisen (2000, 34) mukaan kerronnallinen lähestymistapa asettaa monia 

eettisiä vaatimuksia, joihin on kiinnitettävä huomiota koko tutkimusprosessin 

ajan. Kerronnallisessa tutkimuksessa pyritään kertomusten muodossa tuomaan 

esiin tutkimukseen osallistuneiden omaa tapaa antaa asioille merkityksiä. Tällä 

lähestymistavalla pyritään tuomaan esiin niitä asioita, mitkä ovat tärkeitä ja mer-

kityksellisiä tietyille ihmisille tiettynä aikana. Tiedostan, että kerronnallisessa 

haastattelussa haastateltavan ja haastattelijan välisessä vuorovaikutuksessa neu-

votellaan, mikä on merkityksellistä, mitä haastateltava pitää kertomisen arvoi-

sena sekä miten tarkasti tai laajasti hän kertoo. Kerronnallisessa haastattelussa 

työntekijöiden kerronta tiimiprofiilista oli suppeampaa kuin yksilöprofiilista, 

koska heille itselleen oli epäselvää tiedon käyttöarvo. Tutkijana esitin heille tar-

kentavia kysymyksiä, koska pyrkimyksenäni oli tässä tutkimuksessa ymmärtää 

työntekijöiden antamia merkityksiä tiimiprofiilikokemukselleen.  Aineistoni 
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vahvistaa, että kerronnallinen tutkimushaastattelu voi muotoutua hyvin yksilöl-

liseksi, jossa on läsnä hyvin henkilökohtaiset kokemukset (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 93–95; Kovero 2004, 136) suhteessa itseen sekä muihin. Annoin kuitenkin 

työntekijöille vapauden kertoa niistä asioista, jotka he halusivat kertoa minulle 

kerronnallisessa haastattelussa (De Finan 2009, 240-241). 

7.3 Jatkotutkimushaasteet 

Aineistolähtöisen pro gradu -tutkielmani kerronnallinen lähestymistapa oli tä-

hän tutkimusaiheeseen sopiva, mutta toisaalta myös rajaava ja haastava. Haluni 

ymmärtää työntekijöiden kerronnallisessa haastattelussa antamiaan merkityksiä 

motivaatioprofiilikokemuksellensa rajasi vuoropuheluni esittämääni teoreetti-

seen viitekehykseen. Haasteellisuuden tunteen tutkimustyöhön toi se, että työn-

tekijöiden kerronta-aineisto heijasti arvoperusteisia tarpeita, joita en kuitenkaan 

voinut kuvata anonymiteetin turvaamisen vuoksi. Tästä johtuen noviisina ker-

ronnallisen tutkimustyön tekijänä jouduin tekemään lukuisia kokeiluja ennen 

kuin löysin tutkielmaani sopivat analyysimenetelmät. Tutkimusmatka on kui-

tenkin ollut mielenkiintoinen ja itseäni monitasoisesti eheyttävä prosessi. 

Tämän tutkimuksen mukaan työntekijöillä on näkemys siitä, millainen 

käyttöarvo Reiss Motivaatioprofiililla on yksittäiselle työntekijälle ja tiimille. Jat-

kossa mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi se, millaiseksi tiimimotivaatioprofiili-

tiedon käyttöarvo muotoutuu työarjessa, kun tiimin tarpeet huomioidaan jo val-

mennuksen tilaus- ja suunnitteluvaiheessa. Toisiko tällainen toimintatapa esiin 

työntekijöiden identiteettineuvottelujen kohdentumista johonkin tiettyyn identi-

teettiin, kuten ammatilliseen identiteettiin? Vai muokkautuvatko työntekijöiden 

identiteetit yhtä monitasoisesti kuin tässä tutkimuksessa? Olisi mielenkiintoista 

myös selvittää, voiko tiimiprofiili merkitys muotoutua näin toimien toimijuutta 

vahvistavaksi tekijäksi tiimille kuin yksilöprofiili tiimijäsenelle? Tutkimukseni 

perusteella näyttää siltä, että arvopohjaisen motivaation tukeminen on mahdol-

lista myös työelämäkontekstissa. Mitkä ovat Sinun 16 elämän perustarvetta? 
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