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Motivaatio ja osaaminen – menestymisen avaimet



”

• Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus

• Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä

• Työtään rakastava ammattivalmentaja
• Liiketalous, työ- ja sosiaalipsykologia, aikuiskasvatus

• ICF Professional Certified Coach (PCC)

• Certified Business Coach Master®

• Licensed Firework Career Coach® and Trainer

• Kannustava ja käytännönläheinen kirjailija
• Mielekäs työ – uuden ajan uraopas

• Intohimona mentorointi (SEFE)

• Työn mielekkyyden johtaminen – käytännön opas

Tavoitteena saada ihmiset 
ja yritykset loistamaan 
hyvää tekevällä työllä!

Kati Järvinen





Visio



Työssäoppimisen
vallankumous

Digitalisoituminen 
Ja uudet välineet

Työn tekemisen 
peruuttamaton muutos

Teknologia integroituu arkeen
Vakaa työ murenee
Taidot haastavat tiedot
Yhteisöt voimaantuvat
Hyvinvointi korostuu

MEGA-

TRENDIT

Työn arvon kasvu

Sovelto Oyj on työelämän suunnannäyttäjä, työn järkeistämisen ja teknologian hyödyntämisen opettaja.

Suomalaisista maailman 
rennoin ja tuottavin kansa!

VISIO



Työn 
mielekkyys

Aikaan-
saavuus

Hyvinvointi-
tuottavuus

Menestystä syntyy, kun ihmiset sekä haluavat
että pystyvät tekemään työnsä 

mahdollisimman hyvin



Mielekkyyttä on…
• tehdä kiinnostavaa työtä

• pyrkiä kohti merkityksellisiä tavoitteita

• hyödyntää vahvuuksiaan

• nauttia työskentelystä yhdessä muiden kanssa

• tehdä työnsä erinomaisesti

• tuntea olevansa arvostettu ja tärkeä

• olla tasapainossa työn ja muun elämän välillä



Aikaansaavuutta on….
• Työn hallinnan tunne: Kyky tehdä työnsä hyvin ja käyttää työvälineitä

• Yhteisöllisyys: Kyky toimia yhteistyössä, toisia täydentäen ja auttaen

• Tavoitteellisuus: Kyky asettaa ja saavuttaa tavoitteita 

• Tehokkuus: Kyky priorisoida ja käyttää aika hyödyllisesti

• Kehittyminen: Kyky kehittää työtä, osaamista ja toimintaa

• Henkinen kestävyys: Kyky keskittyä oleelliseen, innostua, innostaa ja 
palautua

• Fyysinen kestävyys: Kyky energisoitua sekä edistää terveyttä ja 
turvallisuutta



”

Työn lisäarvo 

= 

Työn määrä x kyky x 
osaaminen x motivaatio

Yhtälön tekijöitä voi 
merkittävästi kasvattaa, 
paitsi työn määrää, jota 
kannattaa usein vähentää



”

Hyvinvointi on tavoitteellisesti 
johdettua vain 1/3 suomalaisista 
yrityksistä! Miksi?
• Epäselvät tavoitteet ja mittarit
• Näennäistekeminen ja 

ongelmakeskeinen ajattelu
• Vähäinen ymmärrys hyvinvoinnin 

tuottovaikutuksista
• Huono hyvinvoinnin 

johtamisosaaminen ja epäselvät 
vastuut

Mikä maksaa?

Lähde: Strategisen hyvinvoinnin 
johtaminen Suomessa 2014



"Näin on aina ennenkin tehty."



"Turha hankkia vaikean ihmisen 
mainetta olemalla aktiivinen."





”

On lisättävä tunteita, jotka saavat 
aikaan menestystä joko pitkällä tai 
lyhyellä aikavälillä:

• työn ilo ja imu

• innostus ja motivaatio

• energisyys ja pystyvyys

• tulevaisuudenusko

• optimismi ja ratkaisuorientoituneisuus

• itsensä ylittäminen

• yhteistyöhalu

• onnistuminen ja oppiminen

Meidän on muutettava 
menestyksen symbolit 
raatamisen hikikarpaloista 
onnenkyyneleisiin



Henkisten ja 
teknisten 

kitka-
tekijöiden 

poistaminen

Mielekkäästi 
tuottavan 

työn 
mahdollis-
taminen

Työpahoinvoinnin, 
osaamattomuuden ja 

tehottomuuden 
kustannukset 

laskevat

Hyvinvoinnin, 
innovatiivisuuden ja 

hyvän yhteistyön 
tuottovaikutukset 

nousevat



Hyvinvointituottavuus-
strategian luonti ja 

tavoiteohjaus

Strategiaa toteuttava 
prosessijohtaminen ja 
organisaation 
tukeminen

Arkijohtaminen, 
yksilöllinen 

mahdollistaminen, 
esimerkillinen toiminta

Itsensä johtaminen, 
hyvinvoiva ja tuottava 
työnteko, yhteistyö

Tuki-
toiminnot

Johto

Esimiehet Jokainen



”
Kuinka 

mielekkääksi 
koet työsi?

Kuinka 
aikaansaava 
koet olevasi?

Millä 
vahvistat?

Mitä 
tukea 

tarvitset?
Mielekkyyttä ja 
aikaansaavuutta kehitetään 
parhaiten sillä tasolla millä 
työskennellään

Interventio

Itseohjautuvuus

Yhteisöllisyys



1. Opettele ymmärtämään ja johtamaan 
erilaisten ihmisten kokemusta työn 
mielekkyydestä 

2. Varmista, että organisaatiosi rakenteet 
ja käytännöt tukevat yksilöllistä 
vastuunkantoa ja uudistumista

3. Ole itse näkyvä ja kuuluva esimerkki!



Hyvää tekevälle työlle!
Kati Järvinen
kati.jarvinen@sovelto.fi
0400 215 201


