
Näin otat motivaation 
huomioon

REKRYTOI 
MOTIVAATIOTA

MINJON



Olet varmaan huomannut, kuinka parhaat työntekijät 
ovat motivoituneita ja sopivat erinomaisesti yrityksen 
kulttuuriin. Pelkästään hyvä CV ei riitä. Tällaisten “hyvien 
tyyppien” löytäminen on kuin lottovoitto, mutta oikeasti 
onnea ei tarvita.

Motivaation rekrytointiin on olemassa menetelmiä, joiden 
toimivuus on todistettu sekä tieteellisesti että käytännössä.

Me Minjonilla perustamme kaikki rekrymme siihen, 
että oikeiden taitojen lisäksi työntekijä sopii yrityksen 
kulttuuriin - heiltä löytyy oikeat motivaattorit. Tällainen 
työntekijä nauttii arjestaan ja pääsee parhaimpiin 
suorituksiin.

Tämä opas on sinulle, joka haluat päästä alkuun 
motivaatiorekrytoinnissa.

Oppaan avulla opit ottamaan motivaation huomioon 
rekryn joka vaiheessa - ja löydät työntekijöitä jotka 
matchaavat yrityskulttuurisi kanssa!
 
Onnea rekrytointiin! ;)

T. Camilla & Minjonin tiimi

MIKSI 
MOTIVAATIO 
ON TÄRKEÄÄ
Teimme tämän oppaan 
sinulle, rekrytoija.



JOS SINULLA OLISI 
LOPPUSUORALLA 
KAKSI KANDIDAATTIA, 
JOILLA ON YHTÄ HYVÄT 
CV:T, NIIN TIETENKIN 
VALITSISIT SEN, JOKA 
ON LOISTAVA MATCH 
TEIDÄN KULTTUURIN 
KANSSA.

“



Omat kokemuksemmme motivaatiorekrytoinnista 
todistavat, että tämä toimii käytännössä. Tulokset  
puhuvat puolestaan – onnistumme työssämme  
90%:n tarkkuudella.

Ja on sitä tutkittukin:

• Motivoituneet työntekijät ovat 30% tuottavampia  
kuin epämotivoituneet.

• Lisäksi he ovat 50% vähemmän alttiita 
vaihtamaan työpaikkaa kuin epämotivoituneet 
työntekijät.

Motivaatioon liittyy kuitenkin yksi tärkeä juttu! 
Nimittäin: yksi ihminen ei ole lähtökohtaisesti toista 
motivoituneempi. Ei ole olemassa suoraviivaista  
mittaria, joka kertoisi hakijan motivaatiotasosta, vaan 
kysymys kuuluu, mistä henkilö motivoituu.

MOTIVAATIOSTA



Tämän matchin löytämiseen me Minjonilla 
käytämme Reissin motivaatioprofiilia. Se on ainoa 
tieteellisesti todistettu motivaation kartoitukseen 
suunniteltu menetelmä.  Menetelmä perustuu yli 
20 vuoden seurantatutkimukseen. 

Profiilissa on 16 erilaista motivaatiotekijää, jotka 
vaikuttavat ihmisen motivaatioon ja viihtymiseen. 
Kerromme niistä lisää seuraavassa luvussa!

Motivaatio on kiinni siitä, mistä 
tehtävistä ja yrityskulttuurista 
kukin syttyy.

Motivaatiorekrytoinnin tavoitteena onkin 
löytää hyvä match!

Match

Oikeat
motivaattorit

Oikea 
osaaminen



MOTIVAATIO-
REKRYTOINNIN 
ASKELMERKIT

1. Kartoita
tarpeet

2. Työpaikka-
ilmoitus

3. Hakijoiden
skriinaus

4. Haastattelu

5, Henkilö-
arviointi

6. Valinta



Haluat siis löytää sopivan työntekijän. Työtehtävien  
vaatimusten listaus on varmasti tuttua sinulle. Mutta  
sen lisäksi kandidaatin on sovittava yrityksesi arkeen, eli 
kulttuuriin ja työympäristöön!

Kuvaile ja listaa mitä motivaatiotekijöitä yrityksessäsi  
tarvitaan ja arvostetaan. 

• Mieti konkreettisesti työpaikkaanne ja avointa tehtävää, 
millaista arki tulee olemaan?

• Kuinka paljon hän työskentelee ihmisten kanssa, kuinka 
paljon itsenäisesti?

• Millaiset tilat ovat, onko oma huone, avokonttori, 
coworking-tila?

• Kuinka organisoitunut hänen tulee olla? Entä kuinka 
joustava ja spontaani?

• Tekeekö hän päätöksiä vai ottaako ohjeistukset muilta?
• Millaista käyttäytymistä teillä palkitaan?

KARTOITA 
TARPEET
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Kirjaa nämä asiat ylös, tarvitset niitä 
seuraavassa askelessa: työpaikka-
ilmoituksen teossa.



Sitten on aika valita 3-5 tärkeintä motivaatiotekijää, jotka 
sopivat työhön ja kulttuuriin. Mieti ennen kaikkea, mikä on 
työssä onnistumisen kannalta tärkeintä.

VOIT KÄYTTÄÄ APUNA 16 REISSIN 
MOTIVAATIOTEKIJÄN LISTAA. 

Valta.
Vaikuttaminen, johtaminen, 
suorittaminen, kontrolli.

Idealismi.
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, 
epäitsekäs toisten hyväksi 
toimiminen.

Riippumattomuus.
Henkilökohtainen vapus, 
itsemäärääminen.

Sosiaaliset kontaktit.
Ulospäinsuuntautuminen, ilon ja 
huumorin arvostaminen.

Uteliaisuus.
Tiedonkerääminen, totuuden etsiminen, 
asioideb syvällinen ymmärtäminen.

Perhe.
Perhe-elämän arvostaminen, lasten 
hoivaaminen ja kasvattaminen.

Hyväksyntä.
Sosiaalisen hyväksynnän etsiminen, 
epäonnistumisen välttäminen.

Status.
Arvostuksesta ja huomiosta 
nauttiminen, menestyminen, julkisuus.

Järjestys.
Pysyvyyden ja rutiinien arvostaminen, 
yksityiskohtainen organisointi, 
prosessien kehittäminen.

Voittaminen.
Kilpailutilanteiden ja väittelyiden 
arvostaminen ja etsiminen.

Säästäminen.
Tavaran ja materian kerääminen, 
omistaminen.

Esteettisyys.
Kauneuden ja visuaalisuuden 
arvostaminen.

Rauhallisuus.
Rentoutaminen, tunnepohjaisen 
turvan etsiminen, stressaavien 
tilanteiden välttäminen.

Syöminen.
Ruoasta nauttiminen, ruoan ja 
syömisen arvostaminen.

Kunnia.
Lojaalisuus, moraalinen integriteetti, 
perinteiden ja arvojen vaaliminen.

Ruumiillinen aktiivisuus.
Liikkuminen, hyvän fyysisen 
kunnon arvostaminen.



Sosiaaliset kontaktit. 
Työ on muiden auttamista ja sitä tehdään 
enimmäkseen muiden ihmisten kanssa.

Järjestys. 
Työ sisältää organisointia, suunnittelua ja 
aikataulutusta.

Kunnia. 
Assistentti kuulee paljon luottamuksellista 
tietoa, hänen on oltava periaatteellinen ja 
luotettava.

Määrittele, mitä olet hakemassa 
motivaation osalta!

TÄMÄN VAIHEEN 
PÄÄTAVOITE

Esimerkiksi johdon 
assistentin rooliin yleisiä 
ovat:



On aika laatia työpaikkailmoitus!

Ilmoitusten tyypillinen virhe on listata vaatimuksia 
taidoista ja persoonasta: sinulla on johdon assistentin 
tutkinto, olet järjestelmällinen…

Koska rekrytoimme motivaatiota, tässä kohtaa on hyvä 
paikka vedota myös työntekijän tunteisiin. Avainasia on 
muistaa tässä ne motivaatiotekijät, jotka juuri määrittelit.

TYÖPAIKKA-
ILMOITUS
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Sen sijaan että listaisit, “olet järjestelmällinen ja 
sosiaalinen”, asetu hakijan asemaan ja kuvaile 
heitä ja tarjoamaasi työtä. Vie heidät matkalle 
tulevaan arkeen!

Houkuttelet siis tekstilläsi juuri oikeanlaisia 
kandidaatteja – haluat, että ihminen 
tunnistaa itsensä tekstistä ja voi kuvitella 
itsensä töihin teille, juuri tähän hommaan!

Tee sellainen hakuilmoitus, josta 
ideaalikandidaattisi innostuu ja 
tunnistaa itsensä!

Olet järjestelmällinen 
ja sosiaalinen. Kykenet 
työskentelemään myös tiimissä. 
Osaat käyttää Microsoft Office 
-tuoteperheen ohjelmistoja. 

Tehtävänäsi on järjestää sisäisiä 
ja ulkoisia tapahtumia yhdessä 
tärkeimpien sidosryhmien 
kanssa.

“Olet se tyyppi joka käyttää 
kaikkeen Exceliä, ja järjestää 
kaveriporukalle kivoja 
illanviettoja. Tykkäät virittäytyä 
samalle aaltopituudelle erilaisten 
ihmisten kanssa, tehdä tiimityötä 
ja lyödä viisaat päät yhteen.

Tässä työssä sinä pääset 
loistamaan. Laitat mapit jiiriin 
värikoodatuilla sivuilla, järkkäät 
työpaikan virkistyspäiviä...”

VANHA UUSI

TÄMÄN VAIHEEN 
PÄÄTAVOITE 



Tsemppiä – tämä teettää työtä, mutta hyvin hoidettuna 
sinulle jää kourallinen hyviä kandeja!

Skriinausvaiheessa on tärkeintä huolehtia siitä, että 
jatkoon valikoituu nippu kandidaatteja, joilla on 
tarvittava osaaminen.

Silti, kannattaa pitää silmällä myös johtolankoja 
motivoituneiden työntekijöiden löytämiseen. Löytyikö 
hakemuskirjeiden joukosta kandi, joka sanoo “mä niin 
tunnistin itseni tuosta teidän työpaikkailmoituksesta, 
mä excelöin ihan kaiken mun elämässä!”

HAKIJOIDEN 
SKRIINAUS
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Työpaikkailmoitus on julki, menee 
viikko pari. Nyt sinulle on toivottavasti 
tullut tukku työhakemuksia. 

AAAARGH 200 
HAKEMUSTA!!



Ota huomioon mistä hakijat kertovat 
nauttivansa, mitä palautetta he ovat saaneet ja 
millaisista kokemuksista he kertovat?

Älä kuitenkaan tee kompromisseja niiden 
osaamisten suhteen, joita työntekijöiltä 
ehdottomasti vaaditaan.

Poimi joukosta osaavimmat tyypit 
haastatteluun. Pidä silmällä orastavia 
motivaatiomatchejä.

TÄMÄN VAIHEEN 
PÄÄTAVOITE



Haastattelu on hyvä paikka tutustua kandidaattiin 
henkilökohtaisesti ja oppia ymmärtämään hänen 
motivaation lähteitään.

Jotta tämä onnistuu, pyri rakentamaan 
luottamusta hakijan kanssa ja asettumaan hänen 
kanssaan samalle aaltopituudelle. Silloin hän on 
vastaanottavaisempi keskustelemaan kanssasi 
hänelle merkityksellisistä asioista. 

Kysymysten asettelu on oma taiteenlajinsa. Ihmiset 
yleensä mainitsevat spontaanisti niitä asioita, 
joista he ovat innoissaan. Siksi haluat kuulla 
mahdollisimman paljon spontaaneja vastauksia.

HAASTATTELU
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Jos kysyt hakijalta suoraan, mikä häntä motivoi, 
saat todennäköisesti ympäripyöreitä ja opeteltuja 
vastauksia. Sen spontaanien vastauksien 
saamiseksi kysy avoimia kysymyksiä. Kuuntele 
sitten tarkkaan, mitä hän mainitsee toistuvasti: 
kohtaamisia, saavutuksia, aikatauluja...?



• Mitä kuuluu? Miten päivä on mennyt?
• Kerro vähän arkipäivästäsi, millainen on 

tyypillinen päiväsi?
• Kerro nykyisestä työstäsi?
• Mikä on unelmasi, mitä haluaisit tehdä?
• Mikä on paras kohta päivässäsi?
• (Kuvaile työpäivää) Tyypillinen työpäivä 

on tällainen, miltä kuulostaa? Nauttisitko 
tällaisesta?

• Mistä hän tykkää?
• Mikä on hänelle tärkeää?
• Mikä häntä motivoisi tässä työssä?

Luo luottamusta. Muodosta kuva hakijan 
motivaatiosta.

Tässä muutamia ideoita 
kysymyksiksi:

Kun huomaat jotain kiinnostavaa, voit kysyä siitä lisää… 
toistuuko jokin tietty hyvässä tai pahassa mielessä?

Nyt sinulle alkaa piirtyä käsitys 
millainen hakija on ihmisenä, ja 
mikä häntä motivoi:

TÄMÄN VAIHEEN 
PÄÄTAVOITE



Kuulostaa siltä, että hakija arvostaa 
järjestystä ja suunnittelua.

hakija:

HAASTATTELIJA:

Kiitos hyvin, aamulla tein  
to-do-listan tälle päivälle ja…

Miten päivä on mennyt?



Suosittelemme ehdottomasti henkilöarviointia 
osana rekrytointiasi. Sen avulla saat 
systematiikkaa ja luotettavuutta rekrytointiisi,  
ja löydät sopivampia työntekijöitä!

Henkilöarviointiin löytyy monia eri menetelmiä 
ja työkaluja. Me suosittelemme sisällyttämään 
työkalupakkiin aina tutkimuksiin perustuvan 
motivaatiotekijöiden arvioinnin, joka 
mahdollistaa tulosten vertailun.

HENKILÖ-
ARVIOINTI
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Ilman 
motivaation 
arviointia 
rekrytoisit liian 
kevyin perustein 
– käytännössä 
mutulla, joka 
monesti johtaa 
harhaan.



Henkilöarvioinnin tuloksista kannattaa ottaa puhelu 
kandidaatin kanssa. Kun käyt läpi motivaatiotekijöitä, 
voit kuvailla, millaisia esimerkiksi järjestelmälliset 
ihmiset tyypillisesti ovat. Kun hakija innostuu ja 
kuvailee kuinka totta tämä on hänen arjessaan, saat 
vielä lisävahvistusta arvioinnin tulokselle.

Kandidaattia voi sitouttaa henkilöarvioinnin 
tekemiseen sillä, että hän saa tulokset omaan 
käyttöönsä. Niistä on hyötyä hänelle:
• Urasuunnitteluun
• Itsensä kehittämiseen
• Itsensä johtamiseen

Kannattaa olla tarkkana motivaattoreiden kanssa, 
jotka eivät sovi työympäristön kanssa yhteen. 
Esimeriksi jos “rauhallisuus ja ennakoitavuus” on 
iso motivaattori, se on riski hektisessä ympäristössä. 
Jos kandidaatti on muuten sopiva, kannattaa 
vähintäänkin keskustella tästä – päästäänkö tästä yli, 
pystytäänkö asia ratkomaan jollain tavalla?

Saada faktaa valinnan tueksi. Validoida 
aikaisempia havaintoja ja muodostaa 
kokonaiskuva hakijasta.

TÄMÄN VAIHEN 
PÄÄTAVOITE



Nyt ollaan pitkällä valintaprosessissa. 
Meillä on paljon tietoa hakijoista, 
ja mukana on yleensä muutama 
kandidaatti.

Nyt on aika koota palapeli ja 
priorisoida:
• Kuka täyttää osaamiskriteerit?
• Kenellä on sopivimmat motivaattorit?
• Onko hakijalla realistinen käsitys 

tulevasta työarjestaan - ja onko hän 
innoissaan siitä?

• Onko testitulokset ja havainnot 
työntekijästä yhteneviä?

VALINTA
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Kun rekrytoidaan motivaatiota, on 
erityisen tärkeää, että hakijalta löytyy ne 
kaikkein tärkeimmät motivaatiotekijät.

Jos tärkeimpiä draivereita ei löydy, se 
on ehdoton ei – samaan tapaan, kuin 
osaamisen haarukoinnissa – jos ei 
tärkeimpiä kompetensseja löydy, hakijaa 
ei valita.

Valitse työntekijä, jolta löytyy sekä 
osaaminen että motivaatio!

TÄMÄN VAIHEEN 
PÄÄTAVOITE



ONNITTELUT, OLET 
TEHNYT HYVÄN 
VALINNAN! MUTTA 
VIELÄ YKSI JUTTU...

*



Vaikka rekrytointi on nyt tehty, kannattaa muistaa kaikki 
mitä opit uudesta työntekijästäsi rekryvaiheessa.

Olet saanut tästä unelmatyypistä paljon tietoa – 
ethän heitä sitä roskakoriin. Varmista, että tieto menee 
kandidaatin esimiehelle!

Tällöin esimies tietää:
• Millaiset työskentelytavat kandidaatille sopii
• Millä tavalla hän toivoo saavansa palautetta
• Miten häntä kannattaa johtaa
• Ottaa motivaatiokeskustelut säännöllisesti  

agendalle

Näin esimies voi omalla toiminnallaan auttaa 
ylläpitämään työntekijän motivaatiota!

Hyvän rekryn ja 
perehdytyksen avulla 
saat todennäköisemmin 
työntekijän, joka pysyy 
motivoituneena ja viihtyy 
teillä pitkään!

P.S. 
UNELMASTARTTI - 
PEREHDYTYS



Työpaikkailmoitus. Tee sellainen 
hakuilmoitus, josta ideaalikandidaattisi 
innostuu!

Skriinaus. Poimi joukosta osaavimmat 
tyypit haastatteluun. Pidä silmällä orastavia 
motivaatiomatchejä.

Haastattelu. Luo luottamusta. Muodosta 
kuva hakijan motivaatiosta.

Henkilöarviointi. Kerää faktaa valinnan 
tueksi. Validoi aikaisempia havaintoja ja 
muodosta kokonaiskuva hakijasta.

Valinta. Valitse työntekijä, jolta löytyy sekä 
osaaminen että motivaatio!

Perehdytys. Mahdollista työntekijän 
motivaation ylläpito.

TARKISTULISTA

Kartoita tarpeet. Määrittele, 
mitä olet hakemassa!



Kiinnostuitko motivaatiorekrytoinnista?  
Etsitkö tiimiisi nuoria ja motivoituneita osaajia?

MINJONISTA
Me Minjonilla uskomme, että motivoitunut ja 
arjestaan nauttiva henkilö on paras mahdollinen 
työntekijä. Kaikki Minjonin rekrytoijat ovat sertifioituja 
motivaatiovalmentajia. 

Haluamme jokaisen rekrytoinnin osalta varmistaa, että 
uusi työntekijä on kompetenssin lisäksi myös motivaation 
osalta hyvä match. Rekrytoimme motivoituneita nuoria 
osaajia erilaisiin kaupallisen ja juridisen alan tehtäviin.

TUTUSTU JA OTA 
YHTEYTTÄ MINJONIIN

https://www.minjon.fi/

