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Motivointi ja sitouttaminen:
kaikki mukaan, mutta miten?
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Kaikkien työpanosta tarvitaan
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Arvopohjien erilaisuus
•
•
•
•

Traditionaalit
Modernit
Postmodernit
Transmodernit

Lähde: Anu Nylund, Mood of Finland, moodoffinland.fi
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Temperamenttityypit
Tony Dunderfelt: Tunnista temperamentit (2012)

Voimakastahtoinen
Punainen
- energinen, suoraviivainen, voimakastahtoinen
- jämäkkä, tavoitteellinen,
äänekäs

Sininen
- suunnitelmallinen,
perusteellinen,
keskittynyt
- hillitty, asiallinen,
harkitseva

Ekstroversio

Introversio

Keltainen
- avoin, mielikuvituksekas,
innostunut, luova
- vikkelä, huumorintajuinen, eleet ja ilmeet

Vihreä
- ystävällinen,
kärsivällinen, leppoisa
- pehmeä, rauhallinen,
kohtelias
Hyväntahtoinen
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Työ Terveys
Turvallisuus
6/2016
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Temperamenttierojen huomiointi
•
•
•
•
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Minkälaisesta viestinnästä erilaiset ihmiset pitävät?
Milloin sinä innostut uudesta asiasta?
Miten sinä innostut osallistumaan?
Miten temperamenttierot tulisi huomioida erilaisissa
viestintätilanteissa?
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Motivoitunut työntekijä
• Tietää, mitä hän haluaa ja mitkä ovat hänen
päämääränsä
• Motivaatiolla suuri vaikutus ihmisen työsuoritukseen
• Motivaatioon vaikuttavat mm. arvot, kiinnostuksen
kohteet, työuran vaihe ja ikä
• Motiivien tiedostaminen auttaa esimiestä ymmärtämään
ja johtamaan eri tavalla motivoituvia ihmisiä
• Kolme erilaista sosiaalista motiivia:
– suoriutumismotiivi
– liittymismotiivi
– vaikuttamismotiivi
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Kirsi Kanninen (Opinnäytetyö AMK, 2011):
Henkilöstön motivointi sisäisen viestinnän
keinoin
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Aarnikoivu H. (2008): Esimiehenä arjessa
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Työmotivaatiopyramidi
(Sinokki M. 2016:
Työmotivaatio: innostusta,
laatua ja tuottavuutta)
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Etunimi Sukunimi
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Viestintä
Tiedottamista
Vuoropuhelua

Tekoja

Vaikuttamista

Sisäistä viestintää ja
vuorovaikutusta

Yhteistyötä
Vuorovaikutusta ulk.
sidosryhmien kanssa

Neuvontaa ja
kouluttamista

Markkinointia

Keskustelun aktivointia
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Onnistuneen kampanjan ABC
Heidi Korva, Communike.fi, Vuoden viestintäammattilainen 2015

• Älä tee yksin: ketkä ovat heimolaisia?
• Etsi yhteistyökumppaneita laajasti ja yllättäviltäkin tahoilta
• Luota muihin: älä ohjaa ylhäältäpäin, vaan anna ihmisten olla
luovia
• Pidä ydinviestit omissa käsissä
• Tee osallistumisesta helppoa
• Vakavankin aiheen ympärille voi kehittää uudenlaisen ja
hauskan osallistumistavan
• Kiinnitä huomio viestien sävyyn
• Aseta tavoitteet kunnianhimoisesti korkealle
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Temaattinen viestintä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Aihe, tavoite, kohderyhmä
Teema = ydinviesti
Rautalanka: selitä ja perustele teema
Olennainen fakta: täydennä väittämiä
Lopuksi alku: otsikot ja johdanto
Viimeistely: kuvat, case, taustatiedot
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Viestintä- ja osallistamissuunnitelma
• Miten koko henkilöstö saadaan tietoisiksi ja
osallistumaan Ekokompassin rakentamisen eri vaiheisiin
• Mitä, miten ja milloin viestitään kenellekin
– kunkin viestintätilanteen tavoitteet
– viestinnän välineet
– osana muita palavereja/tilaisuuksia vai erikseen

• Miten varmistetaan vuorovaikutus ja osallistumismahdollisuudet
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