
16 ELÄMÄN-
PERUSTARVETTA
SUOMEN MOTIVAATIOTALO



Mikä sinua motivoi? Haluatko oppia tuntemaan itsesi 
paremmin. Kun teet asioita, jotka motivoivat sinua, olet 
tasapainoisempi ja onnellisempi.

Tai haluatko esimiehenä oppia tuntemaan ja 
ymmärtämään alaisiasi paremmin? Kun tiedät, mikä 
ihmisiä motivoi, olet parempi ja pidetympi johtaja. 

16 MOTIVAATION 
LÄHDETTÄ
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Vasemmalla esimerkki  
yksilöprofiilista

Tämän kirjan avulla opit tuntemaan 16 sisäistä motivaatiotekijää, 
jotka saavat meidät ihmiset toimimaan.

Steven Reissin motivaatioteoria ja 16 elämän perustarvetta

Reiss Motivaatioprofiilin (RMP) tieteellinen pohja tulee 
amerikkalaisen psykologian ja psykiatrian professori Steven 
Reissin motivaatiotutkimuksesta. 

Vuonna 1995 Reissin tutkimusryhmä aloitti laajan tutkimuksen. He 
löysivät tuhansien testihenkilöiden avulla 16 psykologista 
perustarvetta, jotka löytyvät jokaisesta ihmisestä. Se, kuinka 
vahvoja nämä tarpeet kullakin ovat, on hyvin yksilöllistä. Nämä 
perusmotiivit tulee tyydyttää, jotta tunnemme elämämme 
mielekkääksi. Motiivit muodostuvat sekä geeniperimästämme että 
lapsuuden ja nuoruuden kokemuksista, ja pysyvät tähän asti 
tehtyjen tutkimusten mukaan suhteellisen samoina läpi koko 
elämän. Siksi ne tarjoavat meille pitkäjänteistä orientaatioapua 
tarpeisiimme ja motivaatioomme.

Tämän e-kirjan avulla pääset tutustumaan perustarpeisiin eli 
motivaatiotekijöihin. 

Lukiessasi voit miettiä mitkä motivaatiotekijät tunnistat omaksesi. 
Motivaatiotekijät ovat eri vahvuisia eri ihmisillä. Miten tärkeä uskot 
kunkin motivaatiotekijän olevan itsellesi? Tunnistatko ehkä samoja 
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Vasemmalla esimerkki  
esimies-alainen pariprofiilista

tai muita motivaatiotekijöitä ystävissäsi, sukulaisissasi tai 
työkavereissasi? Nämä elämän perustarpeet määrittävät sen kuka 
olemme. Niiden ymmärtäminen auttaa meitä ymmärtämään 
toisiamme paremmin.

Jos kiinnostuit saamaan tarkemman kuvan omista tai tiimisi 
motivaatiotekijöistä, ota yhteyttä meihin tai verkkosivulta 
motivaatiotalo.fi/motivaatiovalmentajat/ löytyviin työkalun käyttöön 
koulutettuihin RMP Motivaatiovalmentajiin. 

Kirsi Manelius

Suomen Motivaatiotalo !

kirsi.manelius@motivaatiotalo.fi!

040 - 520 00 49

Toivotamme sinulle hyviä lukuhetkiä motivaatiotekijöiden parissa!
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Vahvan valtamotiivin omaavat yksilöt tuntevat suurta 
tyydytystä pystyessään vaikuttamaan moneen asiaan 
tai ihmiseen. Ne joilla on hyvin vahva vallantarve , 
tarvitsevat jatkuvasti useita tapoja ja mahdollisuuksia 
vaikuttaa, johtaa ja päättää asioista.  He ovat nopeita 
tekemään ja päättämään. Jopa huono päätös on 
heidän mielestään parempi vaihtoehto kuin 
päättämättömyys. 

VALTA
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VALTA
Reissin teoriassa vallan tarve sisältää tarpeen ja halun vaikuttaa 
muihin, johtaa muita ja päättää asioista muiden puolesta. Siihen 
liittyy myös halu saada muutoksia aikaan, saavuttaa näkyviä 
tuloksia. Se tarkoittaa myös halua suorittaa sekä neuvoa ja opettaa 
muita. Tämä oman tahdon toteuttamisen tarve liittyy tahdonvoimaan, 
päättäväisyyteen ja johtajuuteen. Vaikuttamishaluiset ihmiset ovat 
usein myös kunnianhimoisia ja saattavat saada paljon aikaan. 
Eläinkunnassa vallan tarve näkyy kamppailuna lauman 
johtajuudesta. 

Mitä vahvempi valtamotiivi on, sitä suurempi on yleensä myös halu 
päästä johtamaan tilanteita ja ihmisiä. Siksi monet, joilla on vahva 

vallan tarve, päätyvät esimerkiksi esimiestehtäviin. Vahvan 
valtamotiivin omaavat yksilöt tuntevat suurta tyydytystä pystyessään 
vaikuttamaan moneen asiaan tai ihmiseen. Ne joilla on hyvin vahva 
vallantarve (profiilikuvassa tummansininen, vahvaa vallantarvetta 
ilmaiseva palkki, ulottuu ihan oikeaan reunaan), tarvitsevat jatkuvasti 
useita tapoja ja mahdollisuuksia vaikuttaa, johtaa ja päättää asioista.  
He ovat nopeita tekemään ja päättämään. Jopa huono päätös on 
heidän mielestään parempi vaihtoehto kuin päättämättömyys. 

Vahvasti vaikuttamishaluiset haluavat yleensä paljon vastuuta eli 
ison ”hiekkalaatikon” työpaikallaan. He löytävät itsensä helposti 
myös lasten urheilujoukkueiden, kyläyhdistyksen, 
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Vahva vallan tarve – halu vaikuttaa, 
päättää ja suorittaa



vanhempainyhdistyksen ja muiden järjestöjen ja verkostojen 
johtotehtävistä.  Mitä vahvempi valtamotiivi on, sitä vaikeampaa 
ihmiselle on olla ottamatta vastuuta ja vaikuttamasta asioihin. 
Kotonaankin nämä ihmiset haluavat mitä todennäköisimmin päättää 
kaapin paikan.

Kun ihminen haluaa vaikuttaa moneen asiaan ja nauttii 
suorittamisesta, saattaa hän ajautua tekemään todella paljon töitä. 
Moni tällainen ”työppö” saattaa suorastaan olla riippuvainen 
vaikuttamisesta ja vallasta.  Mitä enemmän he vaikuttavat asioihin ja 
pääsevät muuttamaan maailmaa, sitä enemmän he sitä myös 
haluavat. Toisaalta vahva valtamotiivi todellakin saa asiat 
etenemään. Suuria ja kunnianhimoisiakin tavoitteita saavutetaan 
tehokkaasti. Silti kaikista vahvasti valtamotivoituneista henkilöistä ei 

tule pörssiyhtiön toimitusjohtajaa tai tasavallan presidenttiä, eivätkä 
heistä kaikki edes halua näihin tehtäviin. Suurin osa hakeutuu 
johonkin muuhun, oman elämänsä vaikuttajarooliin.    

On hyvä huomata, että mitä vahvempi ihmisen valtamotiivi on, sitä 
helpommin hänet saatetaan kokea dominoivana, kontrolloivana ja 
vaativana henkilönä. Jatkuva suorittamisen ja saavuttamisen tarve 
voi nostaa vauhdin niin kovaksi, etteivät muut tahdo pysyä perässä. 
Kontrolloinnin tarve voi näkyä myös siten, että henkilön on vaikea 
antaa vastuuta muille; mieluiten hän tekee asiat itse. Suoriutumisen 
tarve saattaa ajaa yksilön näkemään tilanteet ja asiat varsin 
yksioikoisina ja asiakeskeisinä. Kärsimättömyydestä kumpuava 
tyypillinen lausahdus on ”Nyt tehdään niin kuin minä sanon” tai jopa 
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Kaikista vahvasti 
valtamotivoituneista 
henkilöistä ei tule pörssiyhtiön 
toimitusjohtajaa tai tasavallan 
presidenttiä, eivätkä heistä 
kaikki edes halua näihin 
tehtäviin. Suurin osa hakeutuu 
johonkin muuhun, oman 
elämänsä vaikuttajarooliin



”It’s my way or high way”. Näin ollen vahva valtamotiivi ei tee 
kenestäkään automaattisesti hyvää johtajaa. 

Korkean valtamotiivin ihmisten on kiinnitettävä erityisen tarkkaa 
huomiota tarpeeseensa kontrolloida muita ja tarpeeseensa päättää 
asioista muiden puolesta. Muuten vaarana voi olla liiallisen 
riippuvaisuuden rakentaminen ja ympärillä olevien ihmisten oman 
tahdon nujertaminen. Harvinaista ei ole esimerkiksi se, että 
sukupolvenvaihdos yrittäjältä jälkipolville kangertelee perustajan 
erittäin vahvan vallan tarpeen takia.

Saksassa on alettu tutkia vahvan valtamotiivin ja päätöksenteon 
välistä yhteyttä aivotutkimuksen avulla. Ensimmäiset tutkimustulokset 
osoittavat, että vahvaan valtamotiiviin liittyy nautinto tehdä päätöksiä 
paljon ja nopeasti. Päätös saattaa syntyä tällaisen henkilön aivoissa 
ennen kuin hän oikeastaan on edes tietoinen päätöksestään. 

Nykyajalle tyypilliset jatkuvat muutokset organisaatioissa eivät 
välttämättä stressaa vahvan vallan tarpeen omaavia. Jos he pystyvät 
nopeasti löytämään keinot vaikuttaa muutoksiin tai jos heidän 
valta-asemansa säilyy muutoksissa, he jopa nauttivat tilanteesta. Voi 
myös olla, että osa muutoksista johtuu nimenomaan siitä, että 
päättävässä asemassa oleva on vahvasti valtamotivoitunut ja haluaa 
muuttaa asioita silkasta vaikuttamisen ilosta silloinkin, kun se ei ole 
yrityksen strategian tai menestyksen kannalta edes tarpeellista. 
Tämä ehkä selittää osan niistä lukuisista organisaatiomuutoksista, 
joilla ei ulkopuolelta katsoen näytä olevan selvää strategista 
perustaa.

Heikko vallan tarve – halu palvella tai jättää muut rauhaan 

Monilla ihmisillä ei ole erityistä tarvetta saada valtaa, neuvoa, 
opastaa tai päättää muiden puolesta. Tällaiset ihmiset eivät halua 
vaikuttaa muihin ihmisiin, saati johtaa muita. He saattavat jopa 
ahdistua ja stressaantua, jos joutuvat kantamaan vastuuta muista. 
Monia vähäisen vallan tarpeen omaavia motivoikin enemmän 
ihmisten tukeminen ja auttaminen. Heille on tärkeää, että jokainen 
voi tehdä rauhassa omat päätöksensä. Parisuhteessa heille voi 
sopia parhaiten kumppani, joka ei ole liian työkeskeinen ja jonka 
kanssa voi nauttia elämästä rennommin.

Tällaiset palvelua, auttamista ja tukemista arvostavat yksilöt 
saattavat kokea asiakeskeisyyden ja suorittamisen työssään 
vähemmän tärkeäksi kuin muut. Päätöstilanteissa heillä on taipumus 
pysähtyä ja harkita huolellisesti ja tarkkaan ennen kuin ryhtyvät 
toimeen. Heille sopii oikein hyvin, jos joku muu tekee asioissa 
lopullisen päätöksen, jonka mukaan he voivat sitten ryhtyä 
toimimaan. Näistä syistä vähäisen vallantarpeen henkilöt saattavat 
vaikuttaa muiden silmissä hitailta ja saamattomilta, pahimmassa 
tilanteessa jopa tyhmiltä; heiltä saatetaan ajatella puuttuvan 
kunnianhimoa. 

Heikon valtamotiivin yksilöt pystyvät tekemään päätöksiä ennen 
kaikkea silloin, kun heillä on henkilökohtaista kokemusta ja vankkaa 
hiljaista tietoa asiasta. Jos kokemusta ja varmuutta päätöksen 
oikeellisuudesta ei tätä kautta ole, päätöksenteko on hitaampaa. 
Toisaalta voidaan ajatella, että taipumuksella pysähtyä päätösten 
edessä voi olla positiivinen vaikutus päätösten laadulle.

On tärkeää, että myös vähäisempää vallanhalua osataan arvostaa 
työyhteisöissä.  Aitoa palvelualttiutta ja antaumuksellista muiden 
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tukemista tarvitaan monessa tilanteessa – samoin kuin harkintaa 
päätöksenteossa. Esimiehinä nämä palveluhaluiset ihmiset 
käyttäytyvät demokraattisesti, ja he delegoivat mielellään valtaa, 
vastuuta ja päätöksentekoa muille. Heille saattaa olla luontevaa 
hyödyntää esimiestyössään valtuuttavaa ja valmentavaa otetta 
(verrattuna vahvan vallan tarpeen omaaviin, jotka eivät voi olla 
vaikuttamatta ja päättämättä asioista muiden puolesta). 
Kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys muita kohtaan ovat luontevia ja 
helppoja heille, joiden ei ole pakko itse suorittaa ja saavuttaa 
jatkuvasti.

Monissa organisaatioissa suositaan omatoimisuutta ja 
itseohjautuvuutta. Mitä suurempi johdettavien joukko esimiehellä on, 
sitä vähemmän esimiehellä on mahdollisuuksia tukea yksittäisiä 
johdettavia. Aivan varmaa on kuitenkin se, että myös kokeneiden 
huippuasiantuntijoiden joukossa on niitä, joilla on heikko vallan tarve. 
On suuri vahinko, jos näiden ihmisten arvopohjainen motivaatio 
pikkuhiljaa rapautuu siitä syystä, että yrityksessä ei katsota hyvällä 
sitä, että huippuasiantuntija saattaa haluta apua päätöksenteossa 
heikon vallan tarpeensa takia. 
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Monia vähäisen vallan 
tarpeen omaavia motivoikin 
enemmän ihmisten tukeminen 
ja auttaminen. 



Ihmiset, joilla tämä motiivi on vahva, haluavat olla 
itsenäisiä ja vapaita. Heille on tärkeää selviytyä 
kaikesta itse. He eivät pidä avun pyytämisestä eivätkä 
mielellään jää kiitollisuudenvelkaan. Hei eivät 
välttämättä myöskään piittaa siitä, mitä toiset heistä 
ajattelevat – he ovat oman tiensä kulkijoita.

RIIPPUMATTOMUUS
3



RIIPPUMATTOMUUS
Vapautta arvostavien yksilöiden on työelämässäkin vaikea olla 
riippuvaisia muiden päätöksistä. Tiiviin yhteistyön tekeminen voi 
myös tuntua haastavalta. Vapautta arvostavat toimivat mieluummin 
yksin. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteivät he kykenisi halutessaan 
olemaan myös ryhmän jäseniä. He voivat olla hyvinkin tyytyväisiä 
tiimin jäseniä, kunhan heillä on oma selkeä roolinsa ja 
tehtäväkenttänsä. Usein vahvan riippumattomuuden tarpeen 
omaavat yksilöt kuitenkin päätyvät pieniin organisaatioihin tai 
yrittäjiksi.

Jotkut vahvaa riippumattomuutta arvostavat henkilöt puolustavat 
voimakkaasti yksilöllisyyttään. He haluavat toimia eri tavalla kuin 

muut ja voivat kehittää oman tapansa toimia, tehdä asioita. Tämä 
saattaa olla haastavaa yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä korostavissa 
ryhmissä. Osa vahvan riippumattomuuden motiivin omaavista voivat 
olla haluttomia sopeutumaan muiden ihmisten tapoihin toimia, 
eivätkä he välttämättä välitä siitä, tulevatko kaikkien kanssa toimeen.  
He pitäytyvät periaatteissaan erityisesti silloin, kun kokevat 
itsemääräämisoikeutensa tai vapautensa uhatuksi. 

Myös parisuhteessa itsenäiset ihmiset tekevät mielellään asioita 
itsenäisesti. Heidän mielestään voi olla mukavampaa käydä 
ostoksilla tai elokuvissa yksin kuin yhdessä kumppanin kanssa. 
Heistä saattaa olla täysin luontevaa lähteä yksin lomamatkalle – tai 
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Vahva riippumattomuuden tarve – 
halu olla vapaa ja pärjätä itse



Usein vahvan riippumattomuuden 
tarpeen omaavat yksilöt kuitenkin 
päätyvät pieniin organisaatioihin 
tai yrittäjiksi.

he matkustavat ennemmin ystävän kanssa kuin 
sellaisen aviopuolison kanssa, jolla on liian 
erilaiset toiveet hyvän loman suhteen. He 
arvostavat parisuhteessa sitä, että molemmilla 
osapuolilla on omat itsenäiset harrastuksensa ja 
verkostonsa; ”sinun ryhmäsi” ja ”minun 
ryhmäni”, kuten eräs tuntemamme vahvasti 
riippumaton mies usein toteaa. 

Jotkut vahvasti riippumattomat ihmiset voivat 
kokea henkilökohtaisten asioiden jakamisen 

epämukavaksi tai täysin turhaksi. Siksi heitä ei 
liiemmin houkuttele perhe-elämänsä 
yksityiskohdista jutusteleminen työpaikan 
kahvihuoneessa, eikä myöskään empaattinen 
muiden ongelmien setviminen. Tämän takia he 
saattavat joskus vaikuttaa etäisiltä tai 
suorastaan kylmiltä. Tämä kuitenkaan ei ole 
heidän tarkoituksensa: heillä on vain hyvin 
vähän tarvetta rakentaa sellaisia tiiviitä 
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yhteistyö- ja avunantosuhteita, joihin kuuluu henkilökohtaisten 
ajatusten ja tunteiden jakaminen.

Matala riippumattomuuden tarve – tarve kokea läheisyyttä

Yksilöt, joilla on heikko riippumattomuuden tarve, etsivät mieluusti 
voimaa ryhmästä. He haluavat muodostaa uusia, kestäviä 
ihmissuhteita ja keskittyä yhteisymmärryksen saavuttamiseen. Heillä 
on tarve kuunnella ja huomioida: heidän mielestään yhteistyö on 
näin toimien tehokkaampaa. 

Kun riippumattomuuden tarve on heikkoa, yhteenkuuluvaisuuden 
tunne on tärkeää. Tällaiset ihmiset haluavat, että heidän apunsa 
otetaan vastaan ja että he saavat tarvitessaan tukea muilta. He eivät 
voi hyvin, jos heidän pitää pärjätä pitkään yksin tai toimia täysin 
itsenäisesti. Myös parisuhteissa he harrastavat tai tekevät muita 
askareita mielellään yhdessä puolisonsa kanssa. Tunnemme 
pariskuntia, joissa osapuolet ovat selvästi vahvasti riippuvaisia 
toisistaan ja nauttivat siitä suunnattomasti. 

Monilla työpaikoilla tavoitteisiin pääseminen edellyttää yhdessä 
tekemistä, jolloin tästä perustarpeesta on paljon hyötyä. Tarve 
ilmenee aidon tiimityön arvostamisena ja siihen panostamisena. 
Tiedon ja osaamisen syvällinen jakaminen saattaakin olla 
työyhteisössä helpompaa silloin, kun vähäinen riippumattomuuden 
tarve on vallitseva. Heikon riippumattomuuden omaavat 
ryhmäsuuntautuneet ihmiset voivatkin kokea vahvasti 
riippumattoman esimiehen tai työtoverin etäisenä, pidättyvänä, 
välinpitämättömänä tai suorastaan salailevana. 

Kun riippuvaisuuden tarve on erittäin vahva, se voi johtaa myös 
ripustautumiseen, muiden yksityisalueelle tungettelemiseen tai 
liialliseen uhrautumiseen ryhmän puolesta. Jotkut tunnistavat 
auttamisenhalunsa olevan niin luontaisen, etteivät osaa sanoa ”ei”, 
vaikka heidän voimavaransa olisivat lopussa. On kuitenkin tärkeää 
huomata, ettei keskinäisen riippuvaisuuden tarve (engl. 
interdependence) ei ole sama asia kuin läheisriippuvuus. Myös 
keskinäisesti riippuvaiset kykenevät hyvin itsenäiseen työskentelyyn 
ja omaan ajatteluun, mutta heitä motivoi ympäristö, joka tarjoaa 
riittävästi lämpöä, läheisyyttä ja tukea; psykologista turvaa, voisi 
sanoa. 

Erilaisissa muutostilanteissa ja epävarmuudessa vahvasti 
ryhmäsuuntautuneet hakevat mieluusti turvaa muista. Tällaisissa 
tilanteissa heitä kannattelevat hyvä, lämmin ilmapiiri ja ihmisten 
välinen avoin luottamus. Heitä motivoi muista välittäminen ja 
huolehtiminen sekä ehdottoman avoin vuorovaikutus. He saattavat 
usein todeta, että ”olemme kaikki samassa veneessä” mutta he 
myös haluavat ymmärtää tilanteen juuri näin.
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Uteliailla ihmisillä on jatkuva tiedonjano, ja heillä onkin 
usein tapana opiskella koko ajan jotain uutta: he ovat jo 
varhain omaksuneet elinikäisen oppimisen filosofian. 
He arvostavat tietoa ja lukevat yleensä paljon.

UTELIAISUUS
4



UTELIAISUUS
Joillakin ihmisillä on voimakas uteliaisuusmotiivi eli vahva tarve 
ajatella asioita monelta kantilta. Heitä motivoi eri näkökulmien 
pohtiminen ja analysointi. Uteliailla ihmisillä on jatkuva tiedonjano, ja 
heillä onkin usein tapana opiskella koko ajan jotain uutta: he ovat jo 
varhain omaksuneet elinikäisen oppimisen filosofian. He arvostavat 
tietoa ja lukevat yleensä paljon. He pyrkivät löytämään inspiroivia 
keskustelukumppaneita – he rakastavat älyllistä haastamista ja 
syvällistä ajatustenvaihtoa. 

Monet vahvasti uteliaat ovat kiinnostuneita ajattelusta ja ideoista 
riippumatta siitä, kuinka tarpeellisia tai hyödyllisiä ne käytännössä 
ovat. Muiden mielestä he ovat kiinnostuneita joskus aivan 

kummallisistakin asioista. Erittäin utelias ihminen, Albert Einstein, on 
kuvannut tiedonhaluaan näin: "Useimmat ihmiset lopettaisivat 
etsimisen, jos he löytäisivät neulan heinäsuovasta. Minä jatkaisin 
etsimistä tietääkseni, onko siellä useampia neuloja.”

Vahvaa uteliaisuuden tarvetta ei pidä sekoittaa menestyksenhaluun. 
Suoritus- ja menestyskeskeinen ihminen lukee vain niitä kirjoja, joita 
hän tarvitsee menestyäkseen, utelias sen sijaan lukee kaikenlaisia 
kiinnostavia kirjoja. Vahvan uteliaisuusmotiivin ihminen saattaa 
menettää ajantajunsa esimerkiksi kirjastossa tai kirjakaupassa. Hyvin 
todennäköisesti hänellä on myös paljon kirjoja kotona ja/tai 
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Vahva uteliaisuus – tarve ajatella ja 
tietää kaikesta kaikki



työpaikalla. Haasteena käytännön tilanteissa voi olla se, miten 
tällainen henkilö osaa lopettaa tiedon etsimisen ja siirtyä toimintaan.

Uteliaat ihmiset haluavat yleensä keskustella asioista juurta jaksain. 
Työyhteisössä kokoukset ja palaverit saattavat turhauttaa heitä siksi, 
että heidän mielestään asioiden ajatteluun ja kunnolliseen 
keskusteluun ei käytetä riittävästi aikaa. Heidän mielestään 
tärkeitäkin päätöksiä saatetaan tehdä liian nopeasti, vain pinnallisen 
tiedon varassa. He saattavat tätä oikein ääneenkin ihmetellä. 

Vahvasti uteliaat yksilöt haluavat mahdollisuuden oppia uutta, ja siksi 
he haluavatkin vaihtelevia tehtäviä, jotka edellyttävät jatkuvaa tiedon 
etsimistä. Rutiinitehtävät vaikuttavat heidän mielestään 
pitkästyttäviltä, ja he turhautuvatkin toistuvien tehtävien parissa. Kun 
he ovat kerran selvittäneet, miten jokin asia toimii, he eivät enää 
jaksa olla kiinnostuneita sen toteuttamisesta uudelleen.

On tärkeä muistaa, että älykkyys ja uteliaisuus ovat kaksi eri asiaa. 
Steven Reissin mukaan yksilön älykkyys kertoo enemmän siitä, 
kuinka helppoa oppiminen on, kun taas uteliaisuus on sitä, kuinka 
hauskalta ja motivoivalta oppiminen tuntuu.
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Uteliaat ja käytännönläheiset 
ihmiset ymmärtävät usein 
toisensa väärin. Uteliaat 
ihmiset saattavat ajatella, että 
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ihmiset saattavat pitää 
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teoreetikkoina, joilla ei ole 
ymmärrystä siitä, miten asiat 
oikeasti toimivat.



Muutostilanteissa vahvasti uteliaiden on erittäin tärkeää tietää ja 
ymmärtää, miksi muutos tapahtuu ja miten toteuttaminen tarkalleen 
ottaen tapahtuu. Heidän mielestään hyvät muutosstrategiat saattavat 
olla varsinaista muutoksen toteuttamista kiinnostavampia. Yleensä 
kuitenkin muutokset itsessään motivoivat heitä, koska niissä voi 
oppia paljon uutta, mutta silti he haluavat käyttää muutoksista 
keskusteluun ja asioiden kunnolliseen ymmärtämiseen paljon aikaa. 

Heikko uteliaisuus – tarve konkreettiseen, pragmaattiseen 
toimintaan

Osalla ihmisistä on synnynnäisesti vain vähän sellaista uteliaisuutta 
kuin Steven Reiss tarkoittaa. Tällaisia ihmisiä ei useinkaan motivoi 
ajattelu silkasta ajattelemisen ilosta tai oppiminen oppimisen ilosta. 
He eivät erityisemmin nauti älyllisistä keskusteluista tai pohdintaa 
vaativista tehtävistä tai peleistä, eikä heidän elämänsä täyttymys ole 
uusien käsitteiden, teorioiden tai ideoiden omaksuminen tai 
kehittäminen.

Tällaisia ihmisiä motivoi enemmän tekeminen. He nauttivat 
konkreettisista ja hyödyllisistä asioista ja oppivat yleensä parhaiten 
kokeilemalla ja tekemällä. Heille tiedon kerääminen ja uuden 
oppiminen on väline, jolla löydetään ratkaisuja konkreettisiin 
käytännön ongelmiin. Käytännöllisyyttä arvostavat ihmiset innostuvat 
siis oppimaan, kun kun he näkevät oppimisella saatavat käytännön 
hyödyt. Toisaalta heidän keskittymiskykynsä esimerkiksi pitkillä 
luennoilla on koetuksella ilman säännöllisiä harjoituksia tai käytännön 
esimerkkejä siitä, missä ja miten kyseistä teoriaa tai mallia voidaan 
käyttää.  

Työelämässä vähäinen uteliaisuuden tarve näkyy tyypillisesti siinä, 
että asiat halutaan viedä nopeasti käytäntöön. Esimerkiksi pitkän 
markkinatutkimuksen asemesta testataan tuotteen menekkiä 
nopeasti pienellä kohderyhmällä. Käytännölliselle ihmiselle saattaa 
riittää, että hän ymmärtää päällisin puolin yrityksen strategian ja sen, 
miten hänen tulee työssään toimia. Moni tällainen pragmaattinen 
ihminen turhautuukin kokouksissa, joissa ”jauhetaan samaa asiaa” 
pitkään ja hartaasti. He haluavat mieluummin päästä tekemään ja 
toteuttamaan asioita käytännössä. He saattavat myös ajatella, että 
”miksi korjata, jos se kerran toimii”.

Jos pragmaattinen ihminen ei saa työstään näkyviä ja konkreettisia 
tuloksia, voi seurauksena olla uupuminen. Tällaisia ihmisiä on 
runsaasti asiantuntijarooleissa, ja he kaipaavat työssään 
käytännössä näkyviä tuloksia. Miten tällaiset heikon tai tasapuolisen 
uteliaisuuden tarpeen omaavat, huippuälykkäät ja pitkälle koulutetut 
ihmiset jaksavat tulevaisuudessa, jos tietotyötä ei pystytä 
organisoimaan niin, että siitä saadaan säännöllisesti konkreettisia ja 
näkyviä tuloksia? Tai onko eettisesti oikein, että monen tyytyväisenä 
niin sanottua suorittavaa tai rutiininomaista työtä tekevän ihmisen 
tehtävät korvataan automatiikalla ja roboteilla, kun oletetaan kaikkien 
haluavan mieluummin älyllisesti haastavaa (ajattelu)työtä? 

Uteliaat ja käytännönläheiset ihmiset ymmärtävät usein toisensa 
väärin. Uteliaat ihmiset ajattelevat, että käytännölliset ihmiset ovat 
yksinkertaisia ja siirtyvät liian nopeasti toiminnan tasolle. 
Käytännölliset ihmiset saattavat pitää uteliaita ihmisiä teoreetikkoina, 
joilla ei ole riittävästi ymmärrystä siitä, miten asiat oikeasti toimivat.
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Kun hyväksytyksi tulemisen tarve on suuri, 
käyttäytymistä ohjaa virheiden tekemisen ja 
mahdollisen sosiaalisen hylkäämisen pelko. Siksi 
tällaiset henkilöt ovat hyvin laatutietoisia ja etsivät 
ulkoista vahvistusta niin itselleen ihmisinä kuin 
menestykselleen.

HYVÄKSYNTÄ
5



HYVÄKSYNTÄ
Jos yksilöllä on vahva hyväksynnän tarve, hän haluaa kokea 
olevansa muiden hyväksymä. Hän haluaa kuulua joukkoon. Tällaista 
ihmistä motivoi vahvasti onnistuminen ja muilta saatu positiivinen 
palaute, kun taas epäonnistumiset ja kritiikki voivat tuntua hyvinkin 
musertavilta. Paljon hyväksyntää tarvitsevat ihmiset suhtautuvatkin 
usein saamaansa palautteeseen ja arviointiin hyvin tunnepitoisesti. 
He saattavat menettää yöunensa miettiessään saamaansa 
palautetta ja sen merkitystä. 

Tämäkään tarve ei välttämättä näy ulospäin, sillä me ihmiset olemme 
oppineet peittämään taitavasti vahvaan hyväksynnän tarpeeseen 
liittyvän epävarmuuden. Kun kymmenelle Bundesliigan parhaalle 

jalkapalloilijalle tehtiin Reiss Motivaatioprofiili, huomattiin, että heistä 
kuudella oli vahva hyväksynnän tarve. Tämä oli varsin suuri yllätys 
heidän valmentajilleen. Nämä huippupelaajat eivät vaikuttaneet 
lainkaan epävarmoilta   ̶ voimakas epäonnistumisen pelko oli ajanut 
heidät harjoittelemaan koko ajan enemmän kuin muut, mikä 
puolestaan teki heidät niin loistaviksi pelaajiksi. He myös nopeasti 
mukauttivat käyttäytymistään sopeutuakseen tiimin tunnetilaan, jotta 
kokisivat hyväksyntää.

Moni hyväksyntää tarvitseva onkin huippusuorittaja tai jopa 
täydellisyyden tavoittelija. Joskus epäonnistumisen pelko saattaa 
kuitenkin kasvaa niin suureksi, että hyväksyntää hakeva alkaa 
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vältellä haastavia tilanteita. Tämä saattaa ilmetä esimerkiksi 
viivästymisenä opinnoissa, kun haastavia tenttejä tai opinnäytetyön 
valmistumista vältellään huonon arvosanan pelossa. Jos motivaatio 
riippuu vahvasti ympäristön arvostuksesta ja hyväksynnästä, voi 
syntyä stressiä, turhautumista ja jopa masennusta.

Kun hyväksytyksi tulemisen tarve on suuri, käyttäytymistä ohjaa 
virheiden tekemisen ja mahdollisen sosiaalisen hylkäämisen pelko. 
Siksi tällaiset henkilöt ovat hyvin laatutietoisia ja etsivät ulkoista 
vahvistusta niin itselleen ihmisinä kuin menestykselleen. Jos heillä 
on liian vahva tarve saada hyväksyntää, jotkut heistä aliarvioivat 
itsensä. Tämä voi johtaa vaikeuksiin ottaa kritiikkiä vastaan, koska 
palautetta saadessaan he saattavat suojella itseään sulkeutumalla 
tai väheksymällä palautteenantajaa. Tällöin on parempi olla 
vahvistamatta tätä tarvetta entisestään, vaan tarjota mahdollisuuksia 
kokea onnistumisen tunteita entistä enemmän ja rennossa, 
hyväksyvässä ilmapiirissä.

Heikko hyväksynnän tarve  – itseensä ja tekemisiinsä 
luottaminen

Ihmiset, joilla on matala hyväksynnän tarve, tarvitsevat ympäristön, 
jossa he voivat menestyä itsevarmuutensa avulla. He käyttäytyvät 
usein itsevarmasti, päättäväisesti ja johdonmukaisesti. He ilmaisevat 
harminsa ja suuttumuksensa varsin avoimesti, kun tilanne näyttää 
sitä vaativan. Kun he kohtavaat haasteita, he sanovat itselleen kyllä 
tästä selvitään. Itse asiassa moni heistä uskoo pärjäävänsä missä 
tahansa tehtävässä. He eivät epäile onnistuvansa. Monen 
tunnuslauseena tuntuukin olevan ”ei voi tietää, ellei kokeile” tai ”Of 
course I can”. 

Näitä vähäisen hyväksynnän tarpeen omaavia yksilöitä ei tunnu 
juurikaan liikuttavan, mitä muut heistä ajattelevat. Heidän mielestään 
kaikkia ei voi kuitenkaan miellyttää, joten on parasta keskittyä omaan 
hyvään tekemiseen. Tästä syystä he eivät koe vaikeiksi tilanteita, 
joissa on tehtävä epämiellyttäviä päätöksiä, esimerkiksi 
uudelleenorganisoinnit ja työtehtävien vähennykset.  

Heikko hyväksynnän tarve voi näkyä myös siten, että yksilön on 
helppo käsitellä ja ottaa vastaan kritiikkiä, torjuntaa ja haastamista. 
Tällainen henkilö pystyy analysoimaan toimintaansa ja sen tuloksia 
omasta mielestään asiallisesti ja analyyttisesti. Jos virheitä on 
tapahtunut, niistä voi oppia ilman suurempia tunnekuohuja: hän 
haluaa parantaa suoritustaan seuraavalla kerralla, ja siksi palaute on 
arvokas oppimisen mahdollisuus. 

Voi kuitenkin olla, etteivät nämä yksilöt tunnista konfliktia tai ota 
vastaan itseensä kohdistuvaa kritiikkiä. Ääritilanteissa heikon 
hyväksynnän tarpeen motivoima käyttäytyminen voi johtaa 
ylimielisyyteen, arroganssiin ja kovuuteen. Tällöin henkilön tapa 
antaa palautetta suoraan ja empimättä voi tuntua hyvinkin rajulta. 
Toimintatapa vaikuttaa myös muiden aliarvioimiselta. Tämä vaikutus 
muihin voi olla näille ihmisille täydellisen sokea piste, ja heidän voi 
olla vaikea ymmärtää, mistä tällaisessa palautteessa on kysymys.  
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Monet vahvan järjestyksen tarpeen omaavat henkilöt 
ovat toiminnassaan hyvin organisoituja. He luovat 
suunnitelmia ja suorittavat tehtävät täsmällisesti.

JÄRJESTYS
6



JÄRJESTYS
Vahva järjestyksen tarve tarkoittaa halua ja tarvetta pitää tavarat ja 
asiat järjestyksessä. Järjestyksen tarve ilmenee myös yksilön haluna 
suunnitella, luokitella ja organisoida asioita elämässään. Tähän 
motiiviin liittyy myös puhtauden ja siisteyden tarve. Vahvasti 
järjestysmotivoituneet henkilöt asettavat mielellään sääntöjä ja myös 
arvostavat toimivia rutiineja. He kiinnittävät mielellään huomiota 
yksityiskohtiin. Koska he eivät pidä kaksi- tai monimerkityksellisistä 
tilanteista, heidän mielestään pysyvä ja ennakolta arvattava 
ympäristö on kaikkein paras. He myös huomaavat heti, jos huone tai 
asunto on epäjärjestyksessä tai sotkuinen.

Myös työelämässä korkean järjestysmotiivin ihmiset arvostavat 
rituaaleja ja rutiineja. Heille saattaa helposti tulla tunne, että asiat 
ovat pois tolaltaan, kun aikatauluja ja suunnitelmia ei noudateta tai 
sääntöjä tulkitaan kovin väljästi. Monet vahvan järjestyksen tarpeen 
omaavat henkilöt ovat toiminnassaan hyvin organisoituja. Heille on 
tyypillistä tehdä tarkkoja aikatauluja ja tehtävälistoja; he luovat 
suunnitelmia ja suorittavat tehtävät täsmällisesti. Vahvan järjestyksen 
tarpeen omaavat yksilöt käyttävät to do -listoja tai taulukko-ohjelmia 
asioiden jäsentämiseen. Tiedämme ainakin muutaman best manin, 
jotka kirjasivat kaiken häissä tarvittavan Exceliin  ̶ koko hääjuhla 
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näyttäytyi vuokaaviona ja prosessina. Paikan päällä kaikki sujuikin 
aikataulussa.

Jotkut järjestyksen ihmiset ovat suorastaan täydellisyyden 
tavoittelijoita. Nämä henkilöt ovat aina ajoissa ja arvostavat 
tarkkuutta ja johdonmukaisuutta. Heille pienetkin asiat ovat tärkeitä. 
Jotkut näkevät paljon vaivaa saadakseen kaiken tehtyä niin hyvin 
kuin haluavat. Monet heistä arvostavat organisoitua, säänneltyä ja 
tarkkuutta vaativaa työtä. Tällainen tehtävä saa heidän olonsa 
mukavaksi. 

On myös hyvä pitää mielessä, että erittäin vahva järjestyksen tarve 
voi tietyissä tilanteissa olla heikkous, erityisesti jos ympäristö vaatii 
nopeita muutoksia ja joustavuutta. Työyhteisössä esimiehen 
kannattaa tällöin puhua joustamisen tärkeydestä ja tukea näitä 
yksilöitä pientenkin muutosten tekemiseen ja kokeilemiseen 
arjessaan. Muutostilanteissa ei välttämättä kannata vahvistaa 
motiiviin perustuvaa tarkkaa ja organisoitunutta käyttäytymistä 
entisestään. 

Monet avioparit, sisarukset ja asuinkumppanit ovat huomanneet, että 
läheisillä voi olla hyvinkin erilaiset tarpeet järjestykselle, siisteydelle 

22

Ehkä nykypäivän 
työyhteisöjen moninaisissa 
muutostilanteissa jaksavat 
parhaiten heikon 
järjestysmotiivin omaavat 
ihmiset, jotka eivät yhtä 
helposti menetä 
voimavarojaan muuttuvien 
tavoitteiden, epäselvien 
tehtävien tai vaihtuvien 
työtovereiden vuoksi kuin 
jotkut kollegansa.



ja etukäteissuunnitelmille. Toisten ihmisten tarvetta ei voi muuttaa, 
joten kotona kannattaa tarpeen niin vaatiessa sopia yhteisten tilojen 
siisteystasosta ja järjestää mahdollisuuksien mukaan jokaiselle oma 
tilansa, jonka voi pitää juuri niin siistissä järjestyksessä kuin haluaa.

Heikko järjestyksen tarve – halu improvisoida ja muuttaa 
suunnitelmia

 
Toisilla ihmisillä on synnynnäisesti vähäinen tarve järjestykseen. 
Heille ei ole tärkeää, ovatko heidän tavaransa paikoillaan vai eivät. 
He eivät innostu vaan lähinnä turhautuvat päivittäisistä rutiineista. He 
eivät erityisemmin nauti siisteydestä tai paikkojen järjestämisestä. 
Näiden sijaan heitä motivoi spontaanius, improvisointi ja 
mahdollisuus muuttaa asioita. He itse kuvaavat tätä taipumusta 
haluna olla luova ja joustava, kulloisenkin tilanteen vaatimusten 
mukaan.  Erittäin heikon järjestysmotiivin omaavat henkilöt 
suorastaan kaihtavat sääntöjä ja rutiineita. 

Yleensä heikon järjestyksen tarpeen itsessään tunnistavat yksilöt 
uskovat myös kykenevänsä tekemään montaa asiaa yhtäaikaisesti. 
Tällainen multitasking ei heidän mielestään ole lainkaan vaikeaa tai 
kummallista vaan täysin normaali ja järkevä tapa toimia. Eräs 
opiskelija kuvasi heikkoa järjestyksentarvettaan näin: 

”Olin kesätöissä ruokakaupassa, jossa tehtäväni oli laittaa purkit ja 
pakkaukset aamulla hyllyihin aina samoihin paikkoihin ja samaan 
järjestykseen. Muutaman päivän kuluttua olin niin ahdistunut, että 
minun oli pakko mennä joka päivä eri reittiä töihin ja töistä kotiin 
saadakseni edes jotain vaihtelua elämääni.”

Aika monella meistä on pienempi tarve järjestellä ja suunnitella kuin 
miltä käyttäytymisemme töissä näyttää.  Koska työpaikalla kaoottista 
työpöytää tai huolimattomuutta ei useinkaan katsota hyvällä, 
mukautamme käyttäytymistämme ympäristön mukaan. Tietyissä 
työtehtävissä ja ammateissa edellytetään kuitenkin erittäin vahvaa 
järjestelmällisyyttä. Esimerkiksi leikkaussalihoitajan tehtävään 
epäjärjestelmällisyys ja spontaanius eivät juuri sovi. On kuitenkin 
myös monia tehtäviä ja tilanteita, jotka vaativat joustavuutta, 
muutoshalua ja improvisointia, esimerkiksi ryhmien fasilitointi 
koulutustilanteissa.

Ehkä nykypäivän työyhteisöjen moninaisissa muutostilanteissa 
jaksavat parhaiten heikon järjestysmotiivin omaavat ihmiset, jotka 
eivät yhtä helposti menetä voimavarojaan muuttuvien tavoitteiden, 
epäselvien tehtävien tai vaihtuvien työtovereiden vuoksi kuin jotkut 
kollegansa. Hyvin spontaanien esimiesten on lisäksi hyvä olla 
tarkkana, etteivät he aiheuta tarpeetonta stressiä alaisilleen tai 
kollegoilleen kaoottisuudellaan tai nopeilla käännöksillään ja muilla 
muutoksilla ainoastaan oman vaihtelunhalunsa takia.
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Useimmat vahvan keräämistarpeen omaava yksilöt 
inhoavat tavaroiden pois heittämistä. Se on heille hyvin 
vaikeaa, ellei suorastaan mahdotonta. Tavaroiden ja 
omaisuuden säästäminen vahvistaa ja ylläpitää yksilön 
turvallisuudentunnetta. 

KERÄÄMISEN /
SÄÄSTÄMISEN TARVE 

7



KERÄÄMISEN / SÄÄSTÄMISEN TARVE
Säästämisen ja keräilyn tarve, kuten moni muukin elämän 
perustarve, perustuu evoluutioon. Eläimet, joilla on riittävät 
ruokavarastot, ovat turvatummassa asemassa ja selviytyvät 
paremmin pitkän talven yli. Vahva keräämisen ja säästämisen tarve 
tarkoittaa pyrkimystä kerätä ja hamstrata mitä erilaisempia asioita; 
tarve säilyttää estää heitä heittämästä tavaroita pois. Vahvan 
säästämisen tarpeen omaavat henkilöt eivät halua haaskata mitään, 
eivät edes aikaa. He ovat usein motivoituneita säästäjiä niin rahan 
kuin tavaran suhteen ja riippumatta siitä, kuinka paljon he 
tarvitsevat. Tämä perusmotiivi sopii hyvin maahamme ja 

kulttuuriimme, sillä Suomessa on perinteisesti arvostettu 
säästäväisyyttä.

Tämä motiivi ei sisällä vain säästämistä vaan koskee kaikenlaista 
keräilyä. Jotkut keräävät antiikkia, toiset taidetta ja kolmannet 
postimerkkejä, äänilevyjä, kirjoja, elektroniikkaa, työkaluja tai kenkiä. 
On mielenkiintoista pohtia, onko esimerkiksi harvinaisia ja kalliita 
autoja keräilevillä julkisuuden henkilöillä, kuten Teemu Selänteellä, 
Rowan Atkinsonilla ja Jay Lenolla vahva säästämisen ja keräämisen 
tarve – vai johtuuko klassikkoautojen keräily statuksen tarpeesta?
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Useimmat vahvan säästämistarpeen omaava yksilöt inhoavat 
tavaroiden pois heittämistä. Se on heille hyvin vaikeaa, ellei 
suorastaan mahdotonta. Tavaroiden ja omaisuuden säästäminen 
vahvistaa ja ylläpitää yksilön turvallisuudentunnetta. Kun nämä 
henkilöt menevät käymään kirpputoreilla tai huutokaupoissa, he 
menevät sinne ostamaan lisää, eivät myymään omiaan pois.

Vahvasti säästämiseen motivoituneet pyrkivät säilyttämään tavaroita 
silloinkin, kun niillä ei käyttöarvoa. Monet heistä myös pitävät hyvää 
huolta omaisuudestaan. Voi esimerkiksi olla, että he pitävät kotiaan 
ja autoaan esimerkillisen hyvässä kunnossa. Monet korjaavatkin 
mieluummin vanhaa ja rikkinäistä kuin ostavat uutta.

Jotkut keräiljöistä ovat ”himohamstraajia”, he siis voivat 
ääritilanteessa hukkua tavaroihinsa ja jätteisiin. Tämä ilmiö (engl. 
hoarding) on tunnettu vuodesta 1985 alkaen, ja sillä viitataan 
ihmisiin, jotka keräävät ja säilyttävät kodissaan kaikenlaisia 
hyödyttömäksi tulleita esineitä. He eivät kerta kaikkiaan voi luopua 
tavaroistaan. Se aiheuttaa liian suurta ahdistusta. Pahimmillaan 
tällainen himohamstraus voi vaikeuttaa ihmisen elämää sairauden 
tavoin.

Työyhteisöissä keräilyn ja tavaroiden säästämisen tarve voi aiheuttaa 
erilaisia ilmiöitä. Joskus on hyödyllistä, että tietyt asiat säästetään ja 
pidetään tallessa. Yksi esimerkki voisi olla yrityksen tai yksikön 
tapahtumista ylläpidetty leikekirja. Haasteena ovat muun muassa 
avoimet työtilat ja avokonttorit. Niissä on yleensä pelisääntönä se, 
että työpisteet pidetään siisteinä ja ettei niihin keräillä mitään 
ylimääräistä. Keräilyyn motivoitunut työkaveri voi olla kollegoiden 
mielestä rasittava.  

Heikko säästämisen tarve – halu käyttäa resursseja tai luopua 
niistä

Heikko säästämisen ja keräämisen tarve liittyy tavaran sijaan muiden 
asioiden arvostamiseen. Materiaa ei koeta tärkeäksi elämänarvoksi. 
Monella tällaisella henkilöllä on ollut elämänsä aikana tavaroita 
ylenpalttisesti, hänellä saattaa olla varaa jopa resurssien 
tuhlaamiseen. Esimerkiksi ruoan pois heittäminen voi olla 
arkipäiväistä. Kun jokin tavara menee rikki, sen korjaamiseen ei 
käytetä aikaa vaan mieluummin ostetaan nopeasti uusi vanhan 
tilalle. Tavaroiden lainaaminen muille ei tuota tällaisille henkilöille 
stressiä, vaikka he eivät saisikaan tavaroitaan enää takaisin. He 
saattavat myös lainata helposti rahaa ihmisille, joihin luottavat.

Työelämässä heikon säästämismotiivin omaavat henkilöt saattavat 
suhtautua yrityksen resursseihin melko suurpiirteisesti. Esimerkiksi 
joillekin anteliaille myyjille voi tuottaa suurta tyydytystä antaa 
asiakkaille alennuksia tai joustaa ajankäyttönsä suhteen, mikä ei 
kaikissa tilanteissa ole heidän etunsa, saati yrityksen etu. Heikon 
säästämismotiivin omaavat näkevätkin usein rahan ja muiden 
resurssien käytön investointina, eivät kuluna.

He saattavat myös antautua vaivojaan säästelemättä esimerkiksi 
tukea kaipaavan työkaverin auttamiseen. Anteliaisuus ajankäytön 
suhteen saattaa olla yksilön kannalta myös kuormitusta aiheuttava 
tekijä, varsinkin jos se yhdistyy samanaikaisesti esimerkiksi heikkoon 
järjestyksen tarpeeseen. Tällaisen henkilön voi olla vaikea hahmottaa 
asioiden tärkeysjärjestystä tai priorisoinnin tarvetta, kun hän joustaa 
ja improvisoi tarpeen mukaan  ̶ myös kalenterin ja ajankäyttö on 
tällöin sen mukaista. 
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Kunnia ja lojaalisuus antavat voimia, joilla voi selättää 
paljon suuremman ja vahvemman vastustajan. 
Talviolympialaissa vuonna 2014 jääkiekkoilija Teemu 
Selänne totesi useasti, että Suomen joukkueessa 
pelaaminen on hänelle todellinen kunnia-asia. Tällä 
saattoi olla hänen taitojaankin suurempi vaikutus 
joukkueen menestykseen.

KUNNIA
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KUNNIA
Kunnia ja lojaalisuus antavat voimia, joilla voi selättää paljon 
suuremman ja vahvemman vastustajan. 

Ihmiset, joilla on vahva kunnian tarve, arvostavat yleensä vahvaa, 
lujaa luonnetta ja lojaaliutta sekä perinteitä. Joillekin heistä isänmaa 
ja uskonto saattavat olla tärkeitä. He antavat arvoa ja pitävät 
tärkeänä velvollisuuksien hoitamista. Monet arvostavat myös vahvaa 
itsekuria. Heillä saattaa olla paljon niin sanottuja kiveen kirjoitettuja 
periaatteita, joiden noudattaminen motivoi heitä. He haluavat aina 
toimia oikein.

Kunnian tarve syntyy halusta olla lojaali vanhempiaan ja laajemmin 
koko yhteisöään sekä kulttuuriaan kohtaan. Se tarkoittaa elämistä 
vanhemmilta opittujen moraalisääntöjen ja periaatteiden mukaisesti 
perinteitä vaalien. Tunnemme useita henkilöitä, joille vahva kunnian 
tarve tarkoittaa erityisesti sotaveteraanien työn arvostamista ja 
kunnioittamista. He haluavat myös huolehtia omalta osaltaan siitä, 
että heidän vanhempiensa ikäluokan hyvinvointia ja elinolosuhteita 
vaalitaan.

Työyhteisöissä lojaalit ja periaatteelliset ihmiset saattavat sitoutua 
yritykseen, sen arvoihin ja heille asetettuihin odotuksiin hyvin 
vahvasti. He eivät vaihda työpaikkaa kevyin perustein vaan haluavat 
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Vahva kunnian tarve – halu olla 
lojaali ja tehdä ”oikein”



olla lojaaleja ”loppuun asti”. Toisaalta heitä voivat suunnattomasti 
turhauttaa tilanteet, joissa organisaation arvot ja tapa toimia sotivat 
heidän omia arvojaan ja moraalikäsitystään vastaan. Tällöin he 
saattavat kokea syyllisyyttä ja häpeää – silloinkin kun eivät voi itse 
asialle mitään.

Parisuhteissa vahva kunniamotiivi voi johtaa ongelmiin, jos 
kumppanit kuuluvat eri uskontokuntiin tai jos velvollisuudentunto ja 
lojaalius omia vanhempia kohtaan ajavat puolison tarpeiden ohi. 
Kiistoja voi syntyä myös siitä, minkälaisten periaatteiden mukaan 
lapsi pitäisi kasvattaa.

Vahva kunnian tarve ja sen mukainen käytös voivat joissakin 
tilanteissa olla myös heikkous. Joskus nämä henkilöt voivat nojata 
liikaakin perinteisiin ja sovinnaisiin arvoihin, olla joustamattomia ja 
muutosvastarintaisia. Silloin heille on hyvä antaa palautetta siitä, 
minkä periaatteiden mukaan heidän kannattaisi joustaa ja miksi.

Vaikka lojaalius omaa heimoa kohtaan on ihmisiä yhdistävä 
perustarve, kriisitilanteissa yksilöiden käyttäytyminen on usein hyvin 
itsekästä. Titanicia on pidetty malliesimerkkinä kunniallisesta 
toiminnasta, kun tarinan mukaan moni mies antoi paikkansa 
pelastusveneissä naisille ja lapsille. Myöhemmin on kuitenkin 

29

Joustavien ja tavoitehakuisten 
ihmisten arvot saattavat 
muuttua elämän varrella, 
koska he toimivat omien 
sääntöjensä mukaan. 



selvinnyt, että kunnia tästä voidaan antaa etupäässä laivan 
kapteenille, joka määräsi henkilökuntansa uhkaamaan miespuolisia 
matkustajia asein, jotta nämä toimisivat moraalisesti oikein.

On myös hyvä pitää mielessä seuraava asia; on olemassa tehtäviä, 
joissa periaatteiden ja ohjesääntöjen tiukka noudattaminen on 
erittäin tärkeä turvallisuustekijä. Haluamme varmasti jokainen, että 
esimerkiksi sitä lentokonetta, jolla perheemme matkustaa 
kesälomalle, ohjaa kapteeni, jonka mielestä on kunnia-asia tehdä 
kaikki lähtövalmistelut ja koneen toimintojen tarkistus huolellisesti 
sovittujen ohjeiden ja periaatteiden mukaan. 

Heikko kunnian tarve – halu joustaa periaatteista tavoitteiden 
vuoksi

Joidenkin ihmisten kunnian tarve on heikko. Nämä henkilöt eivät 
omaksu arvoja suoraan perinteiden tai ympäristön odotusten 
pohjalta vaan arvioivat niitä sen mukaan, kuinka hyvin ne sopivat 
yhteen heidän elämänsä ja tavoitteidensa kanssa. ”Tarkoitus 
pyhittää keinot”, he ajattelevat.  Tällaiset joustavuutta ja 
tavoitteellisuutta arvostavat ihmiset tuntevat harvoin syyllisyyttä tai 
häpeää päätöksistään tai tekemisistään. Heidän mielestään voi olla 
aivan normaalia ajaa ylinopeutta, jos juuri sillä hetkellä on kiire, keli 
on hyvä ja tie on tyhjä.

Joustavien ja tavoitehakuisten ihmisten arvot saattavat muuttua 
elämän varrella, koska he toimivat omien sääntöjensä mukaan. 
Vaikka he yleensä mielellään pitävätkin sanansa, joissakin tilanteissa 
he voivat joustaa myös siitä. He voivat olla sitoutuneita ja lojaaleja 
työnantajaansa kohtaan siihen pisteeseen asti kuin kokevat 
työnantajan olevan heitä kohtaan lojaali.

Vahvan kunnian tarpeen näkökulmasta heikon kunnian omaavat 
henkilöt saattavat toimia jopa moraalittomasti tai epäeettisesti. Jos 
eilen sanottiinkin, että ”henkilöstö on tärkein voimavaramme”, tänään 
kustannustavoitteet pitää saavuttaa hinnalla millä hyvänsä. Monen 
esimiehen onkin hankala edes itse määrittää, toimiiko hän 
moraalisesti ja eettisesti oikein. Siksi näemme, että yksi tämän 
päivän johtamisen tärkeimmistä teemoista on eettisyyden ja 
tehokkuuden yhdistäminen sekä johdon todellisten arvojen ja 
periaatteiden kirkastaminen. Koko organisaation kattavan 
luottamuksen ja toimintakyvyn varmistamiseksi on ensiarvoisen 
tärkeää, että ainakin johtoryhmä keskustelee siitä millaisiin 
moraalisiin ja eettisiin arvoihin jäsenet oikeasti uskovat.
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Vahva idealismin tarve kertoo siitä, että yksilölle on 
tärkeää tehdä maailmasta parempi paikka. Se on 
pyrkimystä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.

IDEALISMI
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IDEALISMI
Reissin motivaatioteoriassa idealismilla tarkoitetaan epäitsekästä 
halua vähentää sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta laajemmin kuin 
vain omassa lähipiirissään. Se on perustarve, jolle ei löydy selvää 
vastinetta eläinkunnassa. Tämän kaltainen altruismi vaikuttaisi 
olevan vain ihmisille ominainen piirre.

Vahva idealismin tarve kertoo siitä, että yksilölle on tärkeää tehdä 
maailmasta parempi paikka. Se on pyrkimystä sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen. Nämä ohjaavat yksilöä toimimaan ja 
ponnistelemaan. Vahvan idealismin tarpeen omaavat henkilöt 
haluavat vaikuttaa siihen, että maailma heidän jälkeensä on parempi 
paikka kuin heidän omana aikanaan. Tämä pyrkimys motivoi 

tekemään työtä yhteisen hyvän puolesta, lahjoittamaan 
hyväntekeväisyyteen ja olemaan kiinnostunut yhteiskunnallisesta 
kehityksestä ja hyvinvoinnista. Näiden henkilöiden voi olla ohittaa 
kadulla keräyslipasta laittamatta sinne rahaa. He ovat hyvin usein 
kiinnostuneita oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen liittyvistä 
teemoista.

Jotkut vahvasti idealistiset henkilöt käyttävät paljon aikaa esimerkiksi 
humanitäärisiin projekteihin, ympäristönsuojeluun ja eläinten 
suojeluun. He saattavat hakeutua työhön aloille, joissa on 
mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteen ja ihmisten hyvinvointiin. Osa 
heistä saattaa tunnistaa valintojaan ohjaavaan kutsumuksen. 

32

Vahva idealismin tarve – ”jätän 
maailman parempana jälkeeni”



Vahvasti idealistisia henkilöitä löytää varmasti erilaisista 
hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöistä.

Jotkut erittäin vahvasti idealistiset yksilöt ovat valmiita uhraamaan 
vapautensa tai jopa elämänsä tärkeänä kokemansa asian puolesta. 
Esimerkiksi Martin Luther King sitoutui koko elämällään rotujen 
välisen tasa-arvoisuuden edistämiseen. Suomalainen 
ympäristöaktivisti Sini Saarela uhmasi pari vuotta sitten vapauttaan, 
kun hän vankilatuomion uhallakin kiipesi öljynporausalukselle 
Venäjän pohjoisella merialueella.

Hyvin vahva idealismin tarve voi tietyissä tilanteissa johtaa henkilön 
itsensä kannalta haitalliseen toimintaan. Tällaisella ihmisellä voi olla 
pakottava tarve auttaa tai ”pelastaa” heikompiosaisia silloinkin, kun 
se ei ole mahdollista tai hänen omat resurssinsa eivät kerta 
kaikkiaan riitä. Tällaisissa tilanteissa idealismin tarpeen mukaista 
toimintaa ei pidä vahvistaa. Viisampaa olisi tukea ja vahvistaa 
henkilön realistista ajattelua.

Työyhteisössä vahvan idealismin tarpeen omaava henkilö haluaa 
osallistua ja ottaa kantaa yrityksen toiminnan eettisyyteen liittyvään 
keskusteluun. Hänellä on todennäköisesti selkeä ja vahva näkemys 
siitä, millä tavoin tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta voi 
parantaa. Hän voi valita työpaikkansa sen perusteellla, kokeeko hän 
organisaation toiminnan eettiseksi ja toimiiko yritys vastuullisena 
yrityskansalaisena yhteiskunnassa.

Heikko idealismin tarve

Ihmiset, joilla idealismin motiivi on heikko, voivat tietenkin olla 
kiinnostuneita humanitäärisistä asioista. Tällöin he yleensä 
lahjoittavat hyvään tarkoitukseen silloin tällöin jotain. He eivät koe 
suurta kutsumusta tai tarvetta työskennellä paremman maailman 
eteen päivittäin. Nämä henkilöt ovat realisteja, jotka kokevat 
maailman pelastamisen lähinnä utopistiseksi. He saattavat vältellä 
avustustehtäviin osallistumista, jos niillä ei ole heidän oman 
elämänsä kanssa mitään tekemistä tai jos ne eivät hyödytä suoraan 
heitä itseään. Jotkut uskovat myös, että epäoikeudenmukaisuus 
kuuluu tietyllä tapaa ihmisten elämään ja että sitä ei voi muuttaa. Jos 
he osallistuvat avustustoimintaan, heidän mottonaan saattaisi olla 
”laitetaan lähinurkat kuntoon ensin, autetaan vasta sitten muita”.

Nämä henkilöt pitävät reaalipolitiikkaa ja omasta itsestä 
huolehtimista tärkeinä. He eivät niinkään murehdi toisella puolella 
maailmaa olevien ihmisten hyvinvoinnista, varsinkaan, jos näillä on 
hyvin vähän tekemistä heidän oman elämänsä kanssa. He saattavat 
myös ajatella, etteivät he voi riskeerata perheensä hyvinvointia 
tuntemattomien ihmisten hyväksi. Jotkut ovat jopa sitä mieltä, että 
heikompiosaisten pitäisi itse nousta ahdingostaan: ”Auttakoon itse 
itseään ja jos jokainen oikeasti huolehtisi itsestään paremmin, koko 
maailma voisi paremmin”, he saattavat ajatella. 
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Huolestuttaako sinua, että työtoverisi ei tule mukaan 
kahvitauolle? Hän tuntuu viihtyvän paljon itsekseen.  
Jos kollegasi ei yleensä koskaan halua mukaan, hänen 
tarpeensa sosiaalisiin kontaktehin voi yksinkertaisesti 
olla vähäinen.

SOSIAALISET 
KONTAKTIT
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SOSIAALISET KONTAKTIT
Sosiaalisten kontaktien tarve kertoo siitä, missä määrin ihminen 
toivoo toisten ihmisten fyysistä läheisyyttä ja ystävyyttä sekä kuinka 
paljon häntä motivoi uusiin ihmisiin tutustuminen.  Tämä perusmotiivi 
selittää sosiaalisuuden, ystävällisyyden ja läheisyyden tarvetta. 

Henkilöt, joilla on vahva sosiaalisten kontaktien motiivi etsivät 
jatkuvasti yhteyttä muihin ihmisiin. Hei eivät tee tätä pelkästään 
pitääkseen hauskaa vaan myös siksi, että he tarvitsevat toisten 
läheisyyttä tunteakseen olonsa onnelliseksi. Heitä innostaa ihmisiin 
tutustuminen, he ovat kiinnostuneita muista ihmisistä. He haluavat 
myös olla muiden mielestä kiinnostavia ja kokevat helposti itsensä 
yksinäiseksi ollessaan pitkään yksin. Parhaimmillaan tällainen 

henkilö voisi olla esimerkiksi yrityksen messuosastolla tai muuten 
luomassa uusia kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiin ja 
yhteistyökumppaneihin. 

Sosiaalisten kontaktien etsiminen voi myös johtua muista motiiveista. 
Kun joku haluaa liittyä ammatilliseen verkostoon, joka ei ole kaikille 
avoin, ovat sosiaaliset kontaktit väline aseman vahvistamiseen 
(statusmotiivi). Kun joku liittyy verkostoon tai ryhmään edetäkseen 
urallaan, taustalla voi olla vahva valtamotiivi. Sosiaalisten kontaktien 
motiivi pätee silloin, kun henkilö etsii ystävyyttä ja kontaktia 
pelkästään siitä syystä, että hän nauttii erilaisista ihmissuhteista ja 
yhdessä olemisesta. 
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halu tutustua ihmisiin ja saada seuraa 



Reiss Motivaatioprofiilissa vahva sosiaalisten kontaktien motiivi liittyy 
aikaan, jota vietetään samanvertaisten henkilöiden kanssa. Nämä 
voivat olla ystäviä, tuttavia, työtovereita, naapureita, asiakkaita ja 
muita vertaisia henkilöitä. Motiivi ei liity suhteisiin omiin lapsiin 
(perhemotiivi) eikä suhteisiin omien vanhempien kanssa 
(kunniamotiivi).

Joskus sosiaalisten kontaktien tarve on niin vahva, että työnteosta ei 
oikein tahdo tulla mitään yksin. Äärimmillään tarve voi johtaa myös 
muiden mielestä liian läheiseen tai liian pinnalliseen 
kanssakäymiseen muiden kanssa. Vahvan sosiaalisen tarpeen 
omaavan on myös tärkeä oppia keskittymään työhön itsekseen ja 
kaikessa rauhassa omaan tekemiseensä.   

Heikko sosiaalisten kontaktien tarve – halu olla omassa 
rauhassa

Huolestuttaako sinua, että työtoverisi ei tule mukaan kahvitauolle? 
Hän tuntuu viihtyvän paljon itsekseen. Mietit, onkohan hänellä 
kotona kaikki asiat ihan kunnossa. Pohdit, pitäisikö esimiehelle 
sanoa, että puhuisi työtoverisi kanssa kahden kesken? 

Jos työtoverisi on yleensä ollut mielellään seuran keskipisteenä, 
huolestumisesi voi olla aiheellista. Jos kollegasi taas ei yleensä 
koskaan halua mukaan, hänen tarpeensa sosiaalisiin kontaktehin voi 
yksinkertaisesti olla vähäinen. Toiset ihmiset vain luontaisesti etsivät 
vähemmän muiden seuraa. Heitä voidaan kutsua myös 
introverteiksi, jotka saavat enemmän energiaa ja motivaatiota yksin 
olemisesta kuin muiden seurasta. 

Heikkoa sosiaalisten kontaktien tarvetta ei pidä sekoittaa sosiaalisiin 
taitoihin. Nekin, jotka oikeasti motivoituvat enemmän yksinolosta kuin 
muiden seurasta, osaavat yleensä ottaa kontaktia muihin, ovat 
hauskoja ja huumorintajuisia ja halutessaan kommunikoivat 
tehokkaasti. Joillekin on näiden taitojen ansiosta sälytetty töitä, joissa 
pitää kouluttaa isoja ryhmiä, kontaktoida kymmeniä uusia asiakkaita 
päivittäin tai edustaa yritystä esimerkiksi kansainvälisissä 
kokouksissa. Kun he sitten illalla pääsevät kotiin, heidän on aivan 
pakko saada olla yksin. Puoliso ja lapset saavat mieluusti olla poissa 
kotoa omissa harrastuksissaan. Viikonloppuisinkin heidän on 
ladattava akkujaan mökillä, jonne korkeintaan perheen koira on 
tervetullut mukaan.

Myös ujous sekä etäiseltä, kylmältä tai ylimieliseltä vaikuttaminen, 
voi johtua yksinkertaisesti vähäisestä sosiaalisten kontaktien 
tarpeesta. Tällainen henkilö saa voimia omasta itsestään ja omista 
ajatuksistaan.  Hän viihtyy itsekseen ja nauttii yksin olemisesta. 
Joissain harrastuksissa tästä voi olla suuresti iloa. Esimerkiksi 
kestävyysurheilussa tai kirjallisuuden parissa on hyötyä siitä, että 
jaksaa olla itsekseen. 

Kääntöpuolena on se, että henkilö vetäytyy suorastaan liiaksi omiin 
oloihinsa ja välttää aktiivisesti muiden seuraa. Joskus ja joissain 
tilanteissa heitä kannattaa kuitenkin kannustaa kanssakäymiseen ja 
yhdessä oloon muiden kanssa.
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Vahvan perhemotiivin omaavat ihmiset saavat suurta 
mielihyvää perheensä hyvinvoinnin varmistamisesta ja 
he viettävät mielellään paljon aikaa lastensa kanssa.

PERHE
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PERHE
Joillakin ihmisillä on vahva tarve huolehtia perheestä ja hoivata 
lapsia. He pitävät lastensa kuvia esillä niin lompakossaan kuin 
työpöydällään. He kertovat mieluusti lapsistaan ja heidän 
kuulumisistaan. Kun tämän vahvan tarpeen omaavat henkilöt 
toimivat motiivinsa perusteella, he tuntevat itsensä tarpeellisiksi ja 
rakastetuiksi. He saavat suurta mielihyvää perheensä hyvinvoinnin 
varmistamisesta ja he viettävät mielellään paljon aikaa lastensa 
kanssa. Jälkikasvu ja perhe ovat usein heidän ajatuksissaan ja 
puheissaan, ja kaipuu on suuri, jos perheestä pitää olla erossa 
esimerkiksi työmatkan vuoksi. He myös saattavat asettaa lastensa 

tarpeet omiensa edelle, jopa äärimmäiseen uhrautumiseen asti 
muulloinkin kuin kriisitilanteissa.

Työelämässä perhemotiivin huomiointi on erittäin tärkeää. Jos 
esimiehellä itsellään on heikko hoivaamisen tarve, hänen voi olla 
vaikea ymmärtää tässä suhteessa erilaisia ihmisiä. Hoivaavat ihmiset 
kuitenkin menestyvät paljon paremmin myös työssään, jos heillä on 
mahdollisuus viettää aikaa perheensä kanssa ja pystyä 
huolehtimaan heistä sekä henkisesti että taloudellisesti. Vahvan 
perhemotiivin omaavat henkilöt eivät välttämättä edes hakeudu 
työtehtäviin, joihin sisältyy paljon matkustamista – poissaolo perheen 
luota voi tuntua ylivoimaiselta. 
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Toisaalta tätä vahvaa tarvetta voi hyödyntää työyhteisön hyväksi 
toisista välittävän ja huolehtivan kulttuurin kehittämisessä. Työn ja 
perhe-elämän sujuva yhdistäminen on tärkeää kaikille, mutta 
erityisesti vahvasti perhemotivoituneelle henkilölle.

Yhteiskunnan odotukset ja vallitseva kulttuuri saattavat vaikuttaa 
siihen, miten tärkeänä ihmiset pitävät lasten hoivaamista ja 
kasvattamista. Sen sijaan sukupuoli ei ainakaan Suomessa näytä 
korreloivan perhemotiivin kanssa. Lähes kaksisataa suomalaista 
esimiestä, valmentajaa ja HR-ammattilaista teki Reiss 
Motivaatioprofiilin vuonna 2013. Miehistä 25 prosentilla eli joka 
neljännellä oli vahva perheestä huolehtimisen ja hoivaamisen tarve. 
Naisista vahva hoivaamisen tarve oli vain 18 prosentilla, vaikka 
melkein kaikilla oli lapsia. Mielenkiintoinen havainto on myös se, että 
islantilaisilla on tähän asti saatujen tulosten mukaan huomattavasti 
vahvempi perheen ja lasten hoivaamisen tarve kuin meillä 
suomalaisilla. 

Heikko perheestä huolehtimisen tarve – halu olla sitoutumaton 

Heikon perhemotiivin omaavat henkilöt rakastavat lapsiaan (jos 
heillä niitä on) aivan yhtä paljon kuin ihmiset, joilla on vahva 
hoivaamisen tarve. Heikko hoivaamisen tarve ei kerro siitä, etteikö 
välittäisi perheestään. Sen sijaan nämä henkilöt saattavat kokea 
vanhempana olemisen odotukset ja vaatimukset paremminkin 
taakkana kuin ilona. He eivät vättämättä nauti erityisen paljon 
lapsista huolehtimisesta, vaan odottavat ehkä malttamattomina sitä 
aikaa, kun lasten kanssa voi harrastaa asioita yhdessä tai 
keskustella ”järkevästi”. Osa heikon perhemotiivin omaavista 
henkilöistä suhtautuu lapsiin toverillisesti, ja he saattavat pitää 

esimerkiksi tiukkojen rajojen asettamista tarpeettomana tai todella 
vaikeana. Vanhemmat, joilla on tällaisia tunteita jakavat mieluummin 
kasvatustyötä muillekin henkilöille, kuten isovanhemmille. 

Jotkut heikon hoivaamisen tarpeen omaavat yksilöt eivät välttämättä 
sitoudu lapsiinsa. Kun he ovat perheestään erossa, he eivät ajattele 
lapsiaan kovin paljon. Voi olla, että he tekevät mieluummin töitä tai 
harrastavat urheilua kuin ovat perheensä kanssa. Heillä voi olla 
monia muita motiiveja, joiden toteuttaminen on heidän 
onnellisuutensa kannalta tärkeämpää kuin perheen hoivaaminen. 

Heikon perhemotiivin omaava henkilö voi hyvinkin kuvitella 
työskentelevänsä viikot toisella paikkakunnalla tai lähtevänsä 
pidemmälle työkommennukselle vaikka toiseen maahan. 
Todennäköisesti heikon hoivaamisen tarpeen omaava vanhempi 
palaa töihin heti vanhempainvapaan jälkeen, eikä jatka kotona oloa 
esimerkiksi hoitovapaan puitteissa. Osalle vanhemmista töihinpaluu 
on kuitenkin taloudellinen kysymys, eikä sillä ole mitään tekemistä 
heikon tai vahvan perhemotiivin kanssa.
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Käsityksemme ylellisyydestä sisältää yhä useammin 
perinteisten luksustuotteiden lisäksi tai asemesta 
mahdollisuuden kokea autenttisuutta ja 
elämyksellisyyttä.

STATUS
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STATUS
Osalla ihmisistä on vahva statuksen tarve. Motiivina se tarkoittaa 
pyrkimystä saada huomiota ja arvovaltaa, erottua joukosta. Vahva 
statuksentarve voi näkyä myös menestymisen haluna; yksilö on 
valmis tekemään paljon työtä päästäkseen haluamaansa ja 
arvokkaana pitämäänsä asemaan. Vahvasti statusmotivoitunut 
henkilö saattaa todeta, että elämässä tulee pyrkiä saamaan 
ympärilleen laatua. Laatu voi tarkoittaa monenlaisia asioita: vaatteita 
ja asusteita, autoa, taloa, matkoja, koruja, pääomaa – myös 
esimerkiksi arvostettu asuinalue, ”oikea osoite” voi olla 
tavoittelemisen arvoinen päämäärä. 

Joillekin vahva statuksen tarve voi näyttäytyä myös positiivisen 
julkisuuden haluna. Saatu huomio koetaan tällöin osaamisen ja 
ammattitaidon arvostuksena. Tällaisia henkilöitä saattaa innostaa 
korkeassa asemassa olevien ihmisten tai julkkisten tunteminen, 
myös oikeisiin verkostoihin ja ”piireihin” kuuluminen on tärkeää.  Kun 
tämä tarve tyydyttyy, ihminen kokee itsensä tärkeäksi ja 
merkittäväksi. 

Tämä luonnollinen tarve näkyy selvästi myös eläinkunnassa. 
Linnunpesässäkin äänekkäin ja suurinokkaisin untuvikko saa eniten 
ruokaa, ja sillä on parhaimmat eloonjäämisen mahdollisuudet. 

41

Vahva statuksen tarve – ”koska olen 
sen arvoinen”



Yksilön halu ja tarve vaikuttaa ja 
olla päättämässä asioista saattaa 
siis tulla vahvan valtamotiivin 
lisäksi myös vahvan statusmotiivin 
kautta.

Statuksen tavoitteluun liittyvä hyväksyttävä 
käyttäytyminen vaihtelee suuresti kulttuurista 
toiseen. Italiassa statuksesta saa nauttia 
avoimesti Ferrarin ratissa ja Guccin laukku 
olalla, kun taas meillä Suomessa on 
hyväksyttävämpää puhua koulutuksestaan ja 
oppiarvosta, luomutuotteiden ostamisesta tai 
Iittalan lasituotteiden keräilemisestä. 

Tutkimusten mukaan asiat, jotka liittyvät 
statushakuisuuteen ja kuluttamiseen, ovat 

voimakkaasti muuttumassa. Käsityksemme 
ylellisyydestä sisältää yhä useammin 
perinteisten luksustuotteiden lisäksi tai 
asemesta mahdollisuuden kokea autenttisuutta 
ja elämyksellisyyttä. Sopivassa viiteryhmässä 
myös ekologisuus ja eettisyys elämäntapana 
voivat tyydyttää vahvaa statuksentarvetta. 

Työyhteisöissä vahva statuksen tarve ilmenee 
eri tavoin organisaatiosta riippuen. Siihen 
vaikuttaa, millaisia työsuhteeseen liittyviä 
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statussymboleja on käytössä. Vahvan statuksen tarpeen omaava 
henkilö on todennäköisimmin kiinnostunut työsuhteen 
kokonaispalkitsemiseen liittyvästä autoedusta, uusimmasta 
teknologiasta (ei sen toiminnallisuuden vaan statuksen vuoksi), 
käyntikorttiin tulevasta nimikkeestä ja siitä, keiden kanssa yhteistyötä 
tehdään. Yksilön halu ja tarve vaikuttaa ja olla päättämässä asioista 
saattaa siis tulla vahvan valtamotiivin lisäksi myös vahvan 
statusmotiivin kautta.

Statuksen menetys on vahvan tarpeen omaavalle yksilölle 
turhauttava ja epämotivoiva kokemus. Olemme kuulleet, että eräs 
yritysjohtaja siirtyessään muiden joukkoon avokonttoriin asennutti 
oman työpisteensä kohdalle parkettilattian saadakseen edes hiukan 
luksusta. Harvoin kuitenkaan näin tapahtuu. Myös monelle 
arvostetusta yrityksestä tai merkittävästä vastuutehtävästä eläkkeelle 
siirtyneelle (tai lähtemään joutuneelle) saattaa uudessa 
elämäntilanteessa kaikkein vaikeinta olla statuksen puuttuminen.

  

Heikko statuksen tarve – ”olemme kaikki samanarvoisia”

Heikon statuksen tarpeen omaavat henkilöt arvostavat 
vaatimattomuutta. He pukeutuvat mieluummin huomaamattomasti, 
ajavat tavallisilla (ja edullisilla) autoilla ja asuvat vaatimattomasti 
silloinkin, kun heillä olisi varaa enempään. He saattavat todeta 
suorastaan ihmetellen, että ”autolla liikutaan paikasta a paikkaan b, 
mihin niitä nahkaistuimia tarvitaan”. Uutta autoaan esittelemään tullut 
tuttava saattaa pettyä, kun heikosti statusmotivoitunut kaveri ei edes 
huomaa auton vaihtuneen. 

Jotkut heikon statuksen tarpeen omaavat henkilöt eivät kiinnitä 
mitään huomiota siihen, mikä asema muilla on. Varakkuus ja 

kuuluisuus jättävät suorastaan kylmäksi. He eivät pidä itsensä 
korostamisesta vaan pitävät tärkeänä sitä, että kaikkia ihmisiä 
kohdellaan tasavertaisina riippumatta heidän sosiaalisesta 
asemastaan. Heille on täysin yhdentekevää, mitä ”parempiosaiset” 
ajattelevat heistä. 

Heikosti statuksesta motivoituneita ihmisiä ei kiinnosta julkisuus, 
menestys, asema tai hierarkia. He eivät halua tulla mitenkään eri 
tavalla kohdelluiksi työroolinsa tai muun perusteella. Heidän 
mielestään ihmisten arvostuksen ei tule riippua siitä, mikä heidän 
yhteiskunnallinen asemansa, syntyperänsä tai tittelinsä on. He 
puhuvat usein mieluummin me-muodossa sen sijaan, että 
korostaisivat omaa rooliaan. 

Vähäisen statuksen tarpeen omaavat henkilöt eivät kohtele 
korkeassa asemassa olevia mitenkään eri tavalla kuin muita, eivät 
myöskään työelämässä. He eivät todennäköisesti menisi 
itsenäisyyspäivänä tasavallan presidentin juhlavastaanotolle, vaikka 
heidät sinne kutsuttaisiin.
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Kimi Räikkösen äiti Paula kuvaili poikaansa eräässä 
haastattelussa näin: ”Järjetön voitontahto joka kerta ja 
periksiantamaton asenne”. Nuoruusvuosien 
kilpakumppanit muistavat, että Kimin auton kylkeä ei 
kannattanut mennä tönäisemään karsinnoissa. Kolhijat 
hävisivät varmasti Kimille loppukilpailussa. (Aamulehti, 
15.9.2013)

KOSTO / 
VOITTAMINEN

13



KOSTO / VOITTAMINEN
Toisilla ihmisillä on synnynnäisesti vahva koston, hyvittämisen ja 
voittamisen tarve. Heillä on vahva tarve puolustautua ja taistella. He 
arvostavat kilpailua ja voittamista ja todella inhoavat häviämistä. 
Jotkut vahvan kilpailuvietin omaavat ihmiset nauttivat saadessaan 
ainakin mielessään kostettua niille, jotka loukkaavat heitä.

Kostonhalu motivoi kilpailuhenkisyyttä. Tämä näkyy erittäin hyvin 
muun muassa urheilussa, jossa taistelutahto ja agressiivisuuskin 
ovat sosiaalisesti hyväksyttäviä ja tarpeellisia piirteitä. Joskus 
tapahtuu kuitenkin myös ylilyöntejä. Näin kävi amerikkalaiselle 
koripallovalmentajalle olympialaisissa 1990-luvulla. Äärimmäisen 
kilpailuhenkisenä ja voitonhaluisena hänen henkilökohtainen sokea 

pisteensä oli käytöstavat. Olympialaisissa naisten pelin kiivaassa 
tunnelmassa hän nimitteli vastustajajoukkueen pelaajia todella 
ala-arvoisesti. Seurauksena oli välitön vapautus valmentajan 
tehtävästä. 

Työyhteisöissä kilpailuvietti näkyy monin tavoin. Erilaiset arviointi- ja 
palkitsemisjärjestelmät asettavat ihmisiä paremmuusjärjestykseen. 
Ne motivoivat voitonhaluisia, mutta eivät välttämättä muita. Monissa 
työtehtävissä taistelutahdosta on paljon hyötyä. Kilpailulliselle 
myyjälle asiakkaan ”ei” on vain mahdollisuus yrittää sinnikkäästi 
uudelleen, kunnes asiakas viimein ostaa. Yrittäjyydessä tämä vahva 
tarve auttaa jaksamaan vastoinkäymisiä. Taistelutahtoiset ihmiset 
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eivät anna hevillä periksi vaan panevat kaiken luovuutensa peliin 
voittaakseen neuvottelun. He nauttivat siitä, kun asioista ollaan eri 
mieltä ja saadaan aikaan kunnollinen väittely. Heille se on 
yhdenlainen kilpailutilanne, jossa voi hyvin perustelemalla ja 
argumentoimalla voittaa keskustelun muut osapuolet.

Kostonhalu on käsitteenä vaikea ja moniselitteinen. Se ei 
motivaatioteorian näkökulmasta tarkoita sitä, että yksilö kulkisi 
ympäriinsä kostamassa kanssaihmisille kärsimäänsä vääryyttä. 
Kostonhalu tunnistetaan käytännössä yleensä siten, että yksilö 
reagoi voimakkaasti esimerkiksi epäoikeudenmukaiseksi 
kokemaansa kohteluun. Minua ei kohdella näin, näytän sinulle 
seuraavalla kerralla, että pystyn vieläkin parempaan. Vahvan 
kilpailu- ja voittamisen tarpeen omaavat henkilöt saattavat tulistua 
herkästi (näyttivätpä he sitä tai eivät). He voivat myös turhautua 
tilanteissa, joissa odotetaan puhdasta yhteistyötä ilman mittelyn tai 
kilpailun mahdollisuuksia.

Heikko koston ja voittamisen tarve – sovitellen lopputulokseen

Ihmiset, joilla on heikko koston tai voittamisen tarve, ovat usein 
ystävällisiä ja rauhallisia ihmisiä. He eivät mielellään riitele, haasta 
muita tai kilpaile muiden kanssa. He käyttäytyvät yhteistyöhakuisesti 
eivätkä ajattele elämää voittamisen tai häviämisen kautta. Heitä 
motivoi mahdollisuus rakentaa kaikkien kanssa hyvää ja sujuvaa 
yhteistyötä, eivätkä he yleensä pidä konflikteista ja riidoista. 
Välttääkseen konflikteja ja ylläpitääkseen rauhaa he pyrkivät 
löytämään mieluummin yhteneväisyyksiä kuin eroavuuksia.

Heikon voittamisen ja kostamisen tarpeen omaavat henkilöt eivät 
puolustaudu mielellään, jos joku hyökkää heidän kimppuunsa. He 

välttelevät mahdollisuuksien mukaan konflikteja tai yrittävät sovitella 
niitä. He saattavat mielessään ajatella, että on viisautta antaa 
myöten. Tästä syystä he mieluummin jättävät mielipiteensä 
sanomatta kuin vaikuttaisivat tilanteen pahenemiseen omilla 
sanoillaan ja teoillaan. 

Useimmiten nämä ihmiset pystyvät hallitsemaan tai peittämään 
kiukun- ja vihantunteensa ja heitä on vaikea hermostuttaa tai 
suututtaa. Koska he eivät pidä konflikteista, on heidän vaikeampi 
käsitellä esimerkiksi vihaisia asiakkaita tai työskennellä ristiriitoja 
sisältävissä tilanteissa. He uskovat, että riidan välttäminen voi olla 
ainoa keino voittaa vastakkainasettelu. Yleensä he antavat 
mieluummin toisen voittaa kuin haastavat tämän. Tällainen käytös 
näkyy myös lapsilla tai sisaruksilla, joista toinen haluaa aina voittaa 
tai saada tahtonsa läpi, ja toinen antaa periksi välttääkseen riidan. 
Monet heikon kostomotiivin ihmiset vastustavat vihaa ja väkivaltaa 
kaikin tavoin.

Joissain tilanteissa heikko koston ja voittamisen tarve voi tarkoittaa 
sitä, ettei henkilö taistele riittävästi tai puolustaudu oikeassa 
paikassa. Hänen oikeuksiaan saatetaan jopa polkea. Silloin häntä 
kannattaa tukea ja vahvistaa hänen taistelutahtoaan.
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Osa esteettisyyttä arvostavista yksilöistä on erittäin 
taiteellisia ja hakeutuu luoville aloille.  Näin he pystyvät 
toteuttamaan itselleen tärkeitä päämääriä – lisäämään 
kauneutta maailmaan eri tavoin.

ESTEETTISYYS
14



ESTEETTISYYS
Henkilöt, joilla on vahva esteettisyyden tarve, pitävät tärkeänä sitä, 
että heidän ympäristönsä on kaunis. He saattavat käyttää paljon 
aikaa ja vaivaa oikeiden väriyhdistelmien ja esteettisesti kauniiden 
esineiden löytämiseen kotiinsa. Heitä saattaa kiinnostaa taide, 
design, eleganssi ja symmetria. He saattavat valita esimerkiksi 
matkakohteensa sen perusteella, onko kohteessa arkkitehtonisesti 
kauniita rakennuksia tai museoita. 

On tietenkin muistettava, että kauneus on tämän motiivin suhteen 
niin sanotusti katsojan silmässä. Esteettisesti kaunis voi olla 
yksinkertainen, jopa karu, tai runsas ja värikäs. 

Vahvasti esteettisyyttä arvostavat henkilöt kiinnittävät huomiota myös 
kauniisiin yksityiskohtiin ja osaavat arvostaa niitä ympäristössään. 
He pukeutuvat tyylikkäisiin vaatteisiin ja asukokonaisuuksiin. Monet 
vahvasti esteettiset henkilöt pyrkivät esteettisyyteen juuri 
vaatetuksen, kampauksen, korujen ja meikin avulla. He arvostavat 
muita ihmisiä enemmän kauniita ihmisiä, paikkoja, asioita ja 
tavaroita. 

Monet ihmiset, joilla on vahva esteettisyyden tarve, pitävät hyvää 
huolta omasta ulkonäöstään. He saattavat yrittää pitää painonsa 
kurissa ja kiinnittää paljon huomiota siihen, miten pukeutuvat. Jos he 
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eivät ole tyytyväisiä omaan ulkonäköönsä, he saattavat etsiä 
plastiikkakirurgin apua.

Osa esteettisyyttä arvostavista yksilöistä on erittäin taiteellisia ja 
hakeutuu luoville aloille.  Näin he pystyvät toteuttamaan itselleen 
tärkeitä päämääriä – lisäämään kauneutta maailmaan eri tavoin. He 
saattavat olla esimerkiksi antaumuksellisia ja intohimoisia 
kuvataiteilijoita, sisustusarkkitehtejä, floristeja, valokuvaajia tai 
elokuvaohjaajia. He käyttävät paljon aikaa etsiessään innostavia ja 
kiinnostavia kuvauskohteita tai luonnonkukkaniittyjä. 

Osa esteettisesti motivoituneista henkilöistä arvostaa myös 
romantiikkaa: sen rooli on tärkeä heidän elämässään. Heille on 
tärkeä huomioida kumppania pienin elein ja teoin arjen lomassa. 

Reissin motivaatiotutkimuksessa romantiikka on elämän 16 
perustarpeesta, se johon vahvimmin liittyy seksin tarve. Ihmiset, joilla 
on vahva romantiikan tarve, ajattelevat romanttista seksiä usein – se 
on heille hyvin tärkeä osa parisuhdetta ja elämää yleensä.  
Esteettisyyden tarve korreloi romantiikkamotiivin kanssa, ainakin 
siten, että ihmiset kaunistautuvat yleensä kumppaniaan varten.  
Tässä kirjassa käsittelemme romantiikan sijaan esteettisyyden 
tarvetta, koska sitä mitataan Reiss Motivaatioprofiilin 
bisnesversiossa. Romantiikka-skaala on käytössä erityisesti 
parisuhdeterapeuteilla.

Tässä kohdin on huomattava, että tutkimukset kauneudesta ovat 
tuottaneet toistaiseksi vain vähän merkittäviä tuloksia. Emme 
edelleenkään tiedän kovin paljoa prosessista, joka yksilön 
ajattelussa ja kokemuksissa liittyy kauneuden näkemiseen. 

Heikko esteettisyyden tarve – askeettisuuden ja 
yksinkertaisuuden tarve

Ihmiset, joilla on heikko esteettisyyden tarve, ovat kiinnostuneempia 
askeettisuudesta ja yksinkertaisuudesta kuin esteettisyydestä. 
Sanat, jotka saattavat parhaiten kuvata heitä, ovat koruton, 
askeettinen ja niukkuudesta pitävä, ehkä jopa vaatimaton. Tällaiset 
henkilöt eivät arvosta ympäristön, paikkojen tai tavaroiden 
kauneutta; tärkeämpää on tavaroiden ja laitteiden toimivuus. Heitä ei 
haittaa jos keittiön seinälaatat ja ovien väri eivät ole täysin 
yhteensopivia ja ”sävy sävyyn”. Tärkeämpää on se, että ovet 
aukeavat ja sulkeutuvat niin kuin niiden pitää. 

He saattavat elää yksinkertaista elämää ja viihtyä pelkistetymmässä 
ympäristössä kuin ihmiset keskimäärin. Jotkut heistä saattavat jopa 
vastustaa kaikenlaista nautiskelua: he pitävät sitä pinnallisena.

Monet ihmiset, joilla on vahva askeettisuuden tarve, arvostavat 
sisäisen maailman rikkautta ihmisessä. He viettävät mieluiten aikaa 
ihmisten kanssa, jotka eivät käytä aikaansa omasta tai ympäristönsä 
ulkonäöstä huolehtimiseen. Jotkut eivät pidä edes kovin hyvää 
huolta omasta ulkonäöstään. Voi olla, että heitä ei myöskään 
kiinnosta romantiikka, erotiikka ja seksi samalla tavoin kuin monia 
muita ihmisiä. He saattavat elää hyvin pidättyvää elämää. Käytännön 
tasolla erittäin heikko esteettisyyden tarve saattaa näkyä jopa haluna 
vetäytyä konkreettisesta maailmasta sisäiseen maailmaan. Näin 
toimitaan esimerkiksi luostariyhteisöissä. 

Ihmistä, jolla on matala esteettisyyden tarve, ei voi motivoida lisää 
vähentämällä estetiikkaa ympäristöstä. Siksi motivoinnin 
lähtökohtana onkin olla pakottamatta henkilöä käyttämään aikaa ja 
vaivaa ulkonäköön tai ympäristön kauneuteen.
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Monet vahvan syömismotiivin omaavat ihmiset 
kehittävät aistejaan erilaisilla tuoksuilla ja 
makutottumuksilla. He ovat ylpeitä siitä, että voivat 
erottaa hyvänlaatuisen ruoan ja viinin vähemmän 
laadukkaasta. 

SYÖMINEN 
15



SYÖMINEN
On paljon ihmisiä, joille ruoka ja syöminen ovat tärkeitä muutoinkin 
kuin nälän vuoksi. Ruoka on heille psykologisesti tärkeä asia ja 
kaikki siihen liittyvä motivoi heitä vahvasti. Eräs tuntemamme mies 
käyttää lauantaisin aikaa kiertämällä kaupungin erikoisliikkeitä 
saadakseen juuri oikeanmakuisia oliiveja ja salamia. Yksi Päivin 
asiakkaista myöhästyi tapaamisesta, koska hänen oli ”aivan pakko” 
pysähtyä matkalla maistelemaan erilaisia sinappeja Tampereen 
kauppatorilla. 

Vahvasti ruoasta ja syömisestä motivoituneet yksilöt suunnittelevat 
usein ruokailunsa etukäteen huolellisesti. He saattavat viettää 
aikaansa katselemalla tv-kanavilla esitettäviä kokkausohjelmia tai 

etsimällä mielenkiintoisia reseptejä netistä. Ruokaan liittyvät 
nettiblogit ovatkin mielenkiintoinen kanava osallistua ruokaan 
liittyvään keskusteluun muiden samanhenkisten kanssa.

Yhteinen ateria perheen kanssa saattaa olla vahvasti syömisestä 
motivoituneiden mielestä jopa pyhä asia. Tällaiset henkilöt nauttivat 
monipuolisesta ja hyvin valmistetusta ruoasta. Ruoka, gourmet ja 
uudet makuaistia kutkuttavat kokemukset ovat heidän elämänsä 
suurimpien ilojen joukossa. Monet vahvan syömismotiivin omaavat 
ihmiset kehittävät aistejaan erilaisilla tuoksuilla ja makutottumuksilla. 
He ovat ylpeitä siitä, että voivat erottaa hyvänlaatuisen ruoan ja viinin 
vähemmän laadukkaasta. 
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Jotkut ruokaa ja syömistä arvostavat ihmiset syövät enemmän kuin 
tarvitsevat ja kärsivät ylipainosta. Vaikka he haluaisivatkin laihtua, 
hyvä ruoka on silti heidän pysyvä psykologinen perustarpeensa. 
Siksi dieetit, jotka eivät mahdollista kulinaarisia nautintoja, eivät 
tahdo toimia heidän kohdallaan.

Kaikilla ihmisillä ei ole tasapainoista suhdetta ruokaan. Jotkut 
saattavat säännöllisesti syödä liikaa tai liian vähän erityisesti silloin, 
kun he ovat stressaantuneita tai masentuneita. Reissin 
motivaatiotietoa voi hyödyntää yhtenä apuvälineenä, kun selvitetään, 
mitkä motiivit vaikuttavat negatiivisten tunteiden syntymiseen ja 
miten tunnesyömistä voidaan oppia hallitsemaan.

Heikko syömisen tarve – ruoka on välttämättömyys

Osalla ihmisistä on heikko syömisen motiivi. Nämä henkilöt 
ajattelevat harvoin ruokaa. Ruoan laittaminen tai aterioiden 
suunnittelu eivät ole heidän mieliaktiviteettejaan. He syövät vain 
tankkausmielessä, elääkseen.

Yleensä heikon syömisen motiivin omaavat ihmiset syövät 
keskimääräistä vähemmän. Jos syöminen ei olisi biologinen 
välttämättömyys, he eivät todennäköisesti söisi kovinkaan usein. Kun 
he esimerkiksi keskittyvät työhönsä, he saattavat helposti unohtaa 
kokonaan syödä. He saattavat havahtua useamman tunnin kuluttua 
siihen, että onpas jotenkin heikko olo. He ajattelevat harvoin 
välipaloja. Yleensä he ovat hoikkia ja joillakin voi olla vaikeuksia 
nostaa painoaan.

Jotkut matalan syömismotiivin ihmiset ovat ruoan suhteen hyvin 
valikoivia. Voi olla, että he syövät vain muutamia, harvoja ruokalajeja 

ja saattavat kieltäytyä maistamasta muista kulttuureista tulevia 
eksoottisia ruokia. He eivät laita mielellään ruokaa, ja voi olla, että he 
eivät myöskään mielellään kokeile uusia ravintoloita tai uusia 
ruokalajeja.

Steven Reiss kertoo ystävästään, joka usein unohti syödä ja olisi 
mieluiten syönyt samaa ruokaa päivittän. Kun vaimo laittoi hänelle 
ruokaa, söi hän sen valittamatta, mutta hän ei myöskään koskaan 
muistanut kehua vaimonsa laittamaa ruokaa. Hän ei voinut muistaa, 
että olisi koskaan yhdistänyt mitään mukavaa asiaa ruokaan tai että 
ruoka olisi koskaan maistunut mitenkään erityisen hyvältä. Näille 
henkilöille ruoka on olemassa vain siitä saatavan energian vuoksi.

52



Henkilö jolla on vahva sisäsyntyinen motiivi liikkua, 
tuntee olonsa elinvoimaiseksi päästessään käyttämään 
lihaksiaan. Moni fyysinen ihminen sanoo, että päivä, 
joka alkaa liikunnalla, ei voi epäonnistua.

FYYSINEN 
AKTIIVISUUS
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FYYSINEN AKTIIVISUUS
Tuntuuko sinusta siltä, että ajattelusi toimii kunnolla vasta vaativan 
hikilenkin aikana tai sen jälkeen? Rentoudutko parhaiten liikkumalla? 
Onko olosi pitkään jatkuvissa kokouksissa levoton? Onko sinun 
vaikea ymmärtää niitä, jotka eivät ole lainkaan kiinnostuneita 
liikunnasta ja urheilusta? 

Fyysinen aktiivisuus on myös yksi elämän perustarpeista, se on 
geeneissämme. Eläimillä kyky saalistaa ja paeta ovat hengissä 
pysymisen edellytys. Fyysisesti aktiiviset ovat jo pienestä pitäen 
mieluummin hyppineet ja juosseet kuin kävelleet tai istuneet. Pitkä 
paikallaan oleminen saa heidät levottomiksi ja rauhattomiksi. Myös 
hyvin vahva liikkumisen tarve on Reissin tutkimusten mukaan 

normaalia; Reiss on pohtinut myös sitä, onko ADHD-diagnoosi 
tämän vahvan liikkumisen ja liikehtimisen tarpeen synnyttämä.

Henkilö jolla on vahva sisäsyntyinen motiivi liikkua, tuntee olonsa 
elinvoimaiseksi päästessään käyttämään lihaksiaan. Moni fyysinen 
ihminen sanoo, että päivä, joka alkaa liikunnalla, ei voi epäonnistua. 
Joitakin ihmisiä vahva liikkumisen tarve ajaa huippu-urheiluun, 
eivätkä he urheilu-uran loputtuakaan asetu paikoilleen. Eräskin 
entinen huippuhiihtäjä tekee edelleen punnerruksia keittiön lattialla 
ruoanlaiton lomassa. Toiset taas pyöräilevät töihin, ahkeroivat 
puutarhassa, siivoavat tai nikkaroivat mielellään, kaikki silkasta 
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liikunnan ilosta. Vahva fyysisen aktiivisuuden motiivi merkitsee näille 
henkilöille puhdasta mielihyvää liikkumisesta.

Pitkäaikainen autossa istuminen, kokoukset ja tietokoneen ääressä 
työskentely tekevät tällaiset henkilöt helposti levottomiksi. Onneksi 
useimmissa tehtävissä säännöllinen liikkuminen, tai ainakin 
ajoittainen seisominen, on tänä päivänä kuitenkin mahdollista. Nämä 
ihmiset ovat varmasti ensimmäisiä, jotka kiinnostuvat 
mahdollisuudesta hankkia sähköistetty työpöytä tai pitää 
tiimipalaveri kävellen (ns. kävelykokous). Heille on oikein sopivaa, 
että työpaikan yhteisissä tilaisuuksissa liikutaan ja testataan eri 
lajeja.

Heikko fyysisen aktiivisuuden tarve – ”mieluummin rentoudun 
sohvalla”

Heikon fyysisen aktiivisuuden tarpeen omaavat yksilöt rentoutuvat 
mieluiten paikallaan olemalla. He nauttivat siitä, että voivat lepäillä, 
ehkä istuskellen lempinojatuolissaan. Jotkut kehittävät itselleen 
vähän liikkumista vaativan elämäntyylin aikuisiässä. He saattavat 
valita jopa työtehtävänsä sen perusteella, että siinä ei tarvitse liikkua. 
Varsinkaan he eivät ilmoittaudu vapaaehtoisiksi, kun työpaikalla 
kysellään lähtijöitä jokakeväiseen juoksutapahtumaan.

Monet vähemmän aktiiviset ihmiset harrastavat säännöllisesti 
liikuntaa, mutta pelkästään terveydellisistä syistä, eivät siksi, että 
siitä olisi heille iloa. Fyysisen kunnon ylläpitäminen on näille ihmisille 
usein vaikeampaa kuin niille, joilla on vahva liikkumisen tarve.

Suomalaisessa kulttuurissa liikkumista arvostetaan. Siksi haluamme 
muistuttaa, että myös he, joilla on heikko tarve liikkua ja joista liikunta 

tuntuu oikeasti epämukavalta, ovat aivan yhtä tavallisia ihmisiä kuin 
ne, jotka liikkuvat mielellään. Liikuntasetelit ja kuntosalikortit eivät siis 
motivoi kaikkia, eikä olympialaistenkaan seuraaminen välttämättä 
kiinnosta. Mukavuudenhaluisten innostamiseen liikunnan pariin 
tarvitaan heidän muiden motiiviensa tuntemista.
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Ihmiset, joilla on heikko rauhallisuuden tarve, ovat 
usein toimissaan rohkeita ja pelottomia. Heitä motivoi 
seikkailu ja he reagoivat vaaratilanteissa osoittamalla 
rohkeutta sen sijaan, että välttäisivät joutumasta 
tällaisiin tilanteisiin

MIELENRAUHA
17



MIELENRAUHA
Elimistön hälytysreaktio eli paniikin tunne on välttämätön 
hengissäsäilymisen kannalta. Tämä reaktio liittyy eläinkunnassakin 
ilmenevään vaistomaiseen pyrkimykseen paeta vaaran uhatessa. 
Toisilla ihmisillä on vahva tarve mielenrauhan ja 
turvallisuudentunteen säilyttämiseen. He kaipaavat elämää ilman 
stressiä, mutta saattavat kantaa paljon huolia, murheita ja pelkoja. 
Stressitilanteissa heidän elimistönsä reagoi erityisen vahvasti. He 
saavat helposti sydämentykytystä, vatsakipuja, päänsärkyä ja muita 
fyysisiä oireita, jotka pahimmillaan lisäävät pelkoja entisestään. 
Äärimmillään tämä voi johtaa paniikkihäiriön kehittymiseen.

Lievemmässä ja tavallisemmassa muodossa kyse on niistä 
sadoistatuhansista ihmisistä, joita työpaikkojen muutokset 
stressaavat myös fyysisesti. Heillä on työhön ja muutoksiin liittyen 
huolia ja pelkoja, jotka aiheuttavat psykosomaattisia oireita ja 
sairauspoissaoloja. Tyypillisesti näitä kehon viestejä saattavat olla 
edellämainitut päänsärky, niska- ja selkäjumit sekä oudot 
epämääräiset kolotukset. 

Korkeaan mielenrauhan tarpeeseen liittyy se, että epävarmuus ei 
näiden henkilöiden mielestä motivoi eikä tunnu mahdollisuudelta. He 
näkevät muutoksissa riskejä ja uhkia, eivätkä he kaipaa jatkuvaa 
vaihtelua. Ennakkoon saatu epätarkka ja epämääräinen tieto lisää 
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epävarmuuden tunnetta entisestään. Muutosten läpiviennissä 
heidän kanssaan on tärkeä käydä keskustelua muutoksista, niiden 
perusteluista ja siitä, mitä nyt seuraavaksi käytännössä tapahtuu.

Ulospäin tällainen korkea mielenrauhan tarve näkyy joskus 
hermoiluna, mutta paljon on myös niitä ihmisiä, jotka ovat oppineet 
peittämään pelkonsa. He saattavat puhua ja toimia erittäin 
rauhallisesti ja tyynen viileästi – he saattavat olla suorastaan 
viilipyttymäisen rauhallisia.  Jos on tärkeää varmistaa, että 
projektissa on huomioitu ja ennakoitu kaikki mahdolliset riskit, on 
hyvä kuunnella tarkasti niiden mielipidettä, joilla on korkea 
mielenrauhan tarve.

Heikko rauhallisuuden tarve – elämä on jännittävä seikkailu

Ihmiset, joilla on heikko rauhallisuuden tarve, ovat usein toimissaan 
rohkeita ja pelottomia. Heitä motivoi seikkailu ja he reagoivat 
vaaratilanteissa osoittamalla rohkeutta sen sijaan, että välttäisivät 
joutumasta tällaisiin tilanteisiin. Monet heistä tuntevat kutkuttavaa 
iloa tai ainakin ”perhosia vatsassa” vaaralliselta tuntuvissa 
tilanteissa. Vaaran ei välttämättä tarvitse olla näkyvä tai fyysinen, 
myös esimerkiksi tiukkaan neuvottelutilanteeseen liittyvä riski tuntuu 
kutkuttavalta. Muistamme vuosien takaa erään suuressa pankissa 
työskennelleen osakemeklarin, joka nautti suuresti työhönsä 
liittyvästä riskistä. Hän halusi joka päivä koetella omaa osaamistaan 
ja fiksuuttaan osakemarkkinoilla. 

Myös ihmisillä, jotka eivät sinällään etsi elämäänsä stressaavia 
tilanteita vaan panevat ne merkille vain ohimenevinä 
haittavaikutuksina, on vähäinen mielenrauhan tarve. Tällaiset ihmiset 
sietävät stressiä hyvin. He eivät myöskään etukäteen huolehdi 

mahdollisista vaaroista vaan etenevät pelkoa tuntematta erilaisiin 
tilanteisiin. He ovat uskaliaita, ottavat mielellään riskejä ja jopa 
etsivät vaaratilanteita. Monet heistä tuntevat olonsa stressaavissa ja 
paineisissa tilanteissa erityisen hyväksi.

lhmiset, joilla on matala tarve mielenrauhan suhteen reagoivat 
fyysisen väkivallan uhatessa osoittamalla rohkeutta, jotkut jopa 
huimapäisyytta. Heidän mielensä pysyy myös stressitilanteissa 
kylmänä ja harkitsevana. He pysyvät rauhallisina, kun asiat eivät 
suju suunnitelmien mukaan ja ihmiset heidän ympärillään joutuvat 
paniikkiin. Joillakin kipukynnys voi olla niin korkea, etteivät he edes 
huomaa olevansa sairaita. Yksi nuoremman polven yrittäjä kertoo 
kokemuksistaan seuraavasti:

”Olin töissä rakennustyömaalla ja oloni oli vähän huono. En 
kuitenkaan ajatellut mitään vakavaa, vaan luulin univajeen olevan 
syynä olooni. Kollegoiden suostuttelun jälkeen lupauduin kuitenkin 
käymään työterveyshoitajalla. Huomattiin, että minulla oli yli 39 
astetta kuumetta.”
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Motivaatioon kuuluu kaksi ominaisuutta: mitä halutaan 
ja miten paljon sitä halutaan. Se, mitä halutaan, on 
universaali ominaisuus ihmisen motivaatiossa, kun taas 
se, miten paljon halutaan, on hyvin yksilöllistä.

MOTIIVIT 
PÄÄTÖKSENTEON
TUKENA
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Olemme kuvanneet tässä e-kirjassa lyhyesti kaikki 16 elämän 
perustarvetta. Kuvauksia lukiessasi olet ehkä huomannut, ovatko 
tarpeesi kenties vahvoja tai heikkoja. Jos tunnistit itsessäsi piirteitä 
näistä molemmista, tarpeesi intensiteetti on mahdollisesti 
tasapuolinen. Tasapuolisuus voi ilmetä esimerkiksi näin: ”valta”-
motiivia tarkasteltaessa haluat joissain tilanteissa ottaa johtajaroolin, 
mutta toisissa tilanteissa annat mielelläsi muiden päättää. 

Motivaatioon kuuluu kaksi ominaisuutta: mitä halutaan ja miten 
paljon sitä halutaan. Se, mitä halutaan, on universaali ominaisuus 
ihmisen motivaatiossa, kun taas se, miten paljon halutaan, on hyvin 
yksilöllistä. Me kaikki haluamme samoja asioita – hyväksyntää, 
ymmärtämistä, elannon, jälkeläisiä, oikeudenmukaisuutta, 
turvallisuutta ja voittamista – mutta emme samassa määrin. 
Jokaisella on nämä 16 perustarvetta, mutta eri yksilöillä ne saavat eri 
painoarvot. Motiivien yksilöllinen intensiteetti kertoo meille, kuinka 
paljon on meille sopivasti, jotta olisimme motivoituneita. 

Paras tapa ymmärtää omat motivaatiotekijänsä ja niiden intensiteetin 
on tehdä luotettava ja tieteellisesti validoitu Reiss Motivaatioprofiili eli 
RMP (eng. Reiss Motivation Profile ®). RMP-kyselyssä vastaat 128 
väittämään sähköisesti. Aikaa täyttämiseen menee yleensä vain 
15-30 minuuttia. Tuloksena on motivaatioprofiili, joka kuvaa sinun 
yksilöllisiä tarpeitasi kattavasti ja on lähes yhtä ainutlaatuinen kuin 
sormenjälkesi. Konkreettinen kuva motivaatiotekijöistäsi, sertifioidun 
Motivaatiovalmentajan kanssa käymäsi keskustelu ja kattava raportti 
auttavat sinua ymmärtämään itseäsi ja muita paremmin ja luomaan 

itsellesi olosuhteet, joissa saavutat helpommin pysyvän 
arvopohjaisen motivaation, tasapainon ja onnellisuuden. 

Lisätietoja: 
www.motivaatiotalo.fi

MOTIIVIEN SELVITTÄMINEN
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