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Tänään…Tänään…

Mitä motivaation laatuja sisäisen ja ulkoisen motivaation välillä on?

Mikä on paras motivaatio-mix?

Millaisia liikunnan tavoitteita kannattaa korostaa?

Miten ja miksi vuorovaikutustyyli vaikuttaa motivaation laatuun?

 Joustavuus motivointityyleissä!
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 Joustavuus motivointityyleissä!



Muutokseen liittyy käyttäytymisten 
muutos
Muutokseen liittyy käyttäytymisten 
muutos

Kenen 
tarvitsee tehdä mitä eri tavalla 

milloin
missä kontekstissa?

Kenen 
tarvitsee tehdä mitä eri tavalla 

milloin
missä kontekstissa?



Ymmärrä käyttäytyminen Ymmärrä käyttäytyminen 

Miksi joku käyttäytyy kuin käyttäytyy?

Minkä täytyy muuttua, että halutut käyttäytymiset 
toteutuvat?

Tähän vastaamista helpottaa käyttäytymisen malli….

Miksi joku käyttäytyy kuin käyttäytyy?

Minkä täytyy muuttua, että halutut käyttäytymiset 
toteutuvat?

Tähän vastaamista helpottaa käyttäytymisen malli….



Käyttäytyminen toteutuu kolmen välttämättömän
ehdon vuorovaikutuksena

Michie et al (2011) Implementation Science

Kyvykkyys

Motivaatio

Tilaisuudet

Käyttäytyminen

Psykologiset tai fyysiset kyvyt ja
taidot toteuttaa käyttäytyminen

Harkitut ja automaattiset mekanismit jotka
aktivoivat tai estävät käyttäytymisen

Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö
joka mahdollistaa käyttäytymisen



Jos kyse motivaatiosta…Jos kyse motivaatiosta…



Liikunnan harrastamisen syyt:
Yritän harrastaa liikuntaa säännöllisesti…
Liikunnan harrastamisen syyt:
Yritän harrastaa liikuntaa säännöllisesti…

 koska muut ihmiset pahastuisivat 
minulle, jos en liikkuisi

 koska koen, että en voi valita – muut 
pakottavat minut siihen

 koska tuntisin itseni epäonnistujaksi, jos 
en liikkuisi

 koska tunnen syyllisyyttä, jollen liiku 
säännöllisesti

 koska muut ihmiset pahastuisivat 
minulle, jos en liikkuisi

 koska koen, että en voi valita – muut 
pakottavat minut siihen

 koska tuntisin itseni epäonnistujaksi, jos 
en liikkuisi

 koska tunnen syyllisyyttä, jollen liiku 
säännöllisesti

 koska uskon, että liikunta saa minut 
tuntemaan oloni paremmaksi

 koska minusta itsestäni tuntuu tärkeältä 
saavuttaa tämä tavoite

 koska minulle on tärkeä arvo, että 
tunnen itseni terveemmäksi

 koska nautin liikunnasta

 koska on kiinnostavaa nähdä oma 
edistymiseni

 koska uskon, että liikunta saa minut 
tuntemaan oloni paremmaksi

 koska minusta itsestäni tuntuu tärkeältä 
saavuttaa tämä tavoite

 koska minulle on tärkeä arvo, että 
tunnen itseni terveemmäksi

 koska nautin liikunnasta

 koska on kiinnostavaa nähdä oma 
edistymiseni



Motivaation MÄÄRÄ vs. LAATUMotivaation MÄÄRÄ vs. LAATU

Vahva vs.  heikko motivaatio

Laadukas motivaatio: Pakko vai halu?

Palkintojen vaikutus? Taikapiirrin-koe

Olennaista on ihmisen käsitys toimintansa syistä

Vahva vs.  heikko motivaatio

Laadukas motivaatio: Pakko vai halu?

Palkintojen vaikutus? Taikapiirrin-koe

Olennaista on ihmisen käsitys toimintansa syistä



Miksi motivaation LAADULLA on väliä?Miksi motivaation LAADULLA on väliä?

Omaehtoisempi motivaatio johtaa 

laadukkaampaan toimintaan

kestävämpään käyttäytymismuutokseen

parempaan mielen hyvinvointiin

Omaehtoisempi motivaatio johtaa 

laadukkaampaan toimintaan

kestävämpään käyttäytymismuutokseen

parempaan mielen hyvinvointiin



Motivaatio on jatkumoMotivaatio on jatkumo

Meillä kaikilla sekoitus useita motivaatiolaatujaMeillä kaikilla sekoitus useita motivaatiolaatuja



Motivaation laatujatkumo
SISÄINEN 

MOTIVAATIO
SISÄINEN 

MOTIVAATIOOMAT ARVOTOMAT ARVOTSISÄINEN PAINESISÄINEN PAINEULKOINEN PAINEULKOINEN PAINEEI MOTIVAATIOTAEI MOTIVAATIOTA

•koska nautin 
liikunnasta
•koska se on 
hauskaa

”Yritän harrastaa liikuntaa säännöllisesti…””Yritän harrastaa liikuntaa säännöllisesti…”

•koska koska
minulle on tärkeä 
arvo, että tunnen 
itseni 
terveemmäksi
•Koska liikunta on 
keskeinen osa sitä, 
kuka olen

•koska muuten 
häpeäisin
itseäni. 
•koska ihmiset 
pitäisivät minua 
heikkona 
ihmisenä  jos en 
liikkuisi 
• koska tunnen 
syyllisyyttä

• Minulla oli 
joskus hyviä syitä 
liikkua, muttei 
enää
• En tiedä miksi 
liikkuisin

•koska muut 
ihmiset 
pahastuisivat 
minulle, jos en 
liikkuisi
• koska pelkään 
joutuvani 
vaikeuksiin 
muiden kanssa, 
jollen liiku

Exercise Self-Regulation Questionnaire (SRQ-E)
(Mm. Ryan & Connell 1989)



Motivaation laatujatkumo
SISÄINEN 

MOTIVAATIO
SISÄINEN 

MOTIVAATIOOMAT ARVOTOMAT ARVOTSISÄINEN PAINESISÄINEN PAINEULKOINEN PAINEULKOINEN PAINEEI MOTIVAATIOTAEI MOTIVAATIOTA

KONTROLLOITU MOTIVAATIO

”keppi ja porkkana”

 Pakotettu

 Painostettu

 Houkuteltu

OMAEHTOINEN MOTIVAATIO

 Haluttu, valittu

 Kiinnostus

 Arvostettu



Ulkoinen tavoite Sisäinen tavoite

SOSIAALINEN HYVÄKSYNTÄ

IMAGO

TERVEYDELLISET HYÖDYT

SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS

TAITOJEN KEHITTÄMINEN

• Ulkoiset tavoitteet yhdistyvät epävarmuuteen ja voivat johtaa entistä stressaavampaan ja 
kontrolloidumpaan käytökseen  lyhytkestoiset muutokset 

• AUTA VALMENNETTAVAA TUNNISTAMAAN ITSELLE – EI MUILLE – TÄRKEITÄ SISÄISIÄ TAVOITTEITA, JOIDEN 
SAAVUTTAMISESSA LIIKUNTA VOI AUTTAA (esim. terveempi keho, syvempi uni, tupakoinnin lopetus…)

• Sisäiset tavoitteet tukevat onnellisuutta ja hyvinvointia lisääviä kokemuksia 
 pysyvän elintapamuutoksen avainasioita

Millaisia tavoitteita kannattaisi korostaa 
liikunnan edistämisessä? 



 Esimerkkejä liikuntaan liittyvistä sisäisistä tavoitteista:

 Parannan taitojani

 Parannan kuntoani / terveyttäni

 Nautin ja pidän hauskaa liikkuessani

 Nautin sosiaalisesta vuorovaikutuksesta  / Kehitän kaverisuhteita

 Vähennän stressiä

 Esimerkkejä liikuntaan liittyvistä ulkoisista tavoitteista:

 Tulen paremmannäköiseksi

 Tuunaan kroppaani viehättävämmän näköiseksi

 Teen vaikutuksen muihin ihmisiin

 Palkintojen voittamiseksi

 Esimerkkejä liikuntaan liittyvistä sisäisistä tavoitteista:
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 Parannan kuntoani / terveyttäni

 Nautin ja pidän hauskaa liikkuessani

 Nautin sosiaalisesta vuorovaikutuksesta  / Kehitän kaverisuhteita

 Vähennän stressiä

 Esimerkkejä liikuntaan liittyvistä ulkoisista tavoitteista:

 Tulen paremmannäköiseksi

 Tuunaan kroppaani viehättävämmän näköiseksi

 Teen vaikutuksen muihin ihmisiin

 Palkintojen voittamiseksi ht
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1. Liikunnan monipuoliset terveys- ja hyvinvointivaikutukset unohtuvat
2. Ulkonäkö ensisijaisena motiivina voi tuottaa psykologista pahoinvointia
3. Ulkonäkö ei ole kestävä motivaattori
4. Elintavat ratkaisevat, eivät vaa’an lukemat
5. Bikinikunto ei takaa onnea, päinvastoin

https://blogs.helsinki.fi/nhankone/2016/08/17/viisi-syyta-miksi-ei-kannata-hikoilla-parempi-ulkonako-mielessa/
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Itsemääräämisteoria

Nelli Hankonen

TOIMINNAN
LAATU

MOTIVAATION
LAATU

Psykologiset
perustarpeet

Vuorovaikutus-
ympäristö

Minä päätän

Minä osaan

Minä kelpaan

Oma-
ehtoinen:

Teen, 
koska

arvostan / 
nautin

Sinnikäs, 
laadukas, 
kestävä 

käyttäytymi-
sen muutos

AUTONOMIA

PÄTEVYYS

YHTEENKUULUVUUS

Self-Determination Theory, Deci & Ryan 2000



Millainen vuorovaikutus edistää 
motivaation sisäistymistä?
Millainen vuorovaikutus edistää 
motivaation sisäistymistä?

Valmentaja…

 Kuulee ja tunnustaa valmennettavan näkökulmat

 Rohkaisee oma-aloitteisuuteen

Mahdollistaa valinnanvaraa

 Antaa merkityksellistä palautetta

 Antaa tehtäviä, jotka ovat sopivasti haastavia

 Perustelee pyyntönsä

Valmentaja…

 Kuulee ja tunnustaa valmennettavan näkökulmat

 Rohkaisee oma-aloitteisuuteen

Mahdollistaa valinnanvaraa

 Antaa merkityksellistä palautetta

 Antaa tehtäviä, jotka ovat sopivasti haastavia

 Perustelee pyyntönsä



Millainen vuorovaikutus edistää 
motivaation sisäistymistä?
Millainen vuorovaikutus edistää 
motivaation sisäistymistä?

 Autonomian tukeminen
Osallista, kuuntele

 Anna päätösvaltaa

 Rakenteen antaminen
Opasta

 Selkeytä

 Lämpö
 Arvosta ja näytä se

 Välitä, ja näytä se

 Autonomian tukeminen
Osallista, kuuntele

 Anna päätösvaltaa

 Rakenteen antaminen
Opasta

 Selkeytä

 Lämpö
 Arvosta ja näytä se

 Välitä, ja näytä se

Autonomia

Pätevyys

Yhteenkuuluvuus



Varo itseohjautuvuuteen liittyviä 
väärinymmärryksiä
Varo itseohjautuvuuteen liittyviä 
väärinymmärryksiä



Ohjaavuus
vähäistä

Ohjaavuus
vahvaa

Psykologisten 
tarpeiden tuki

Psykologiset 
tarpeet uhattuna

AUTONOMIAN TUKI

RAKENNE

KAAOS

KONTROLLI

Osallistava

Sopeuttava

Opastava

SelkeyttäväDominoiva

Hylkäävä

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



Treenissä tulee haastava kohta, ja  
urheilija alkaa valittaa. Sinä…
Treenissä tulee haastava kohta, ja  
urheilija alkaa valittaa. Sinä…

… vakuutat hänelle, että olet avoin palautteelle ja ehdotuksille.

…tarjoat hänelle hyödyllisen strategian, miten hoitaa ongelman 
askel kerrallaan.

… jätät huomiotta valittamisen ja jatkat kuin mitään ei olisi 
tapahtunut.

…vaadit, että hän keskittyy. Hänen täytyy hoitaa harjoitus 
loppuun omaksi parhaakseen.

… vakuutat hänelle, että olet avoin palautteelle ja ehdotuksille.

…tarjoat hänelle hyödyllisen strategian, miten hoitaa ongelman 
askel kerrallaan.

… jätät huomiotta valittamisen ja jatkat kuin mitään ei olisi 
tapahtunut.

…vaadit, että hän keskittyy. Hänen täytyy hoitaa harjoitus 
loppuun omaksi parhaakseen.

Delrue ym., Situations in Sport (2019)

Autonomia

Pätevyys



Ohjaavuus
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Ohjaavuus
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Psykologisten 
tarpeiden tuki

Psykologiset 
tarpeet uhattuna
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KAAOS
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SelkeyttäväDominoiva

Hylkäävä

Vaadit, että hän 
suorittaa tehtävän.

Vaadit, että hän 
suorittaa tehtävän.

Tarjoat hänelle hyödyllisen 
strategian, miten hoitaa 
tehtävän askel kerrallaan

Tarjoat hänelle hyödyllisen 
strategian, miten hoitaa 
tehtävän askel kerrallaan

Jätät huomiotta 
valittamisen ja 
ruikutuksen.

Jätät huomiotta 
valittamisen ja 
ruikutuksen.

Sekoittuu helposti!

Sekoittuu helposti!

SopeuttavaYrität ymmärtää, minkä hän 
kokee vaikeana tehtävässä. Olet 

avoin ehdotuksille.

Yrität ymmärtää, minkä hän 
kokee vaikeana tehtävässä. Olet 

avoin ehdotuksille.



Keskimäärin autonomian tukea ja rakennetta tarjoavat 
valmentajat arvioidaan paremmiksi kuin kontrolli- ja 
kaaostyyliä käyttävät

Kysy, millaista tyyliä valmennettava toivoo

Kehitä joustavuutta, jotta voit vaihtaa tyyliä tarpeen 
mukaan!

Keskimäärin autonomian tukea ja rakennetta tarjoavat 
valmentajat arvioidaan paremmiksi kuin kontrolli- ja 
kaaostyyliä käyttävät

Kysy, millaista tyyliä valmennettava toivoo

Kehitä joustavuutta, jotta voit vaihtaa tyyliä tarpeen 
mukaan!



Demovideoita motivointityyleistäDemovideoita motivointityyleistä

www.letsmoveit.fi/motivointiwww.letsmoveit.fi/motivointi



Aelterman et. al.

Linkkejä ja lisätietoaLinkkejä ja lisätietoa

https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/10/duo13734

https://practicalhealthpsychology.com/fi/



Terveyden psykologia (2019) –
Tarjoushinta osoitteesta 
www.ps-kustannus.fi/6857

Terveyden psykologia (2019) –
Tarjoushinta osoitteesta 
www.ps-kustannus.fi/6857



Kiitos! Kysymyksiä?Kiitos! Kysymyksiä?

@Nhankonen

Nelli.hankonen ät helsinki.fi

blogs.helsinki.fi/nhankone

@Nhankonen

Nelli.hankonen ät helsinki.fi

blogs.helsinki.fi/nhankone


