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20. MOTIVAATIO

Miten antaa positiivista palautetta etäviestinnässä

TAUSTA
Positiviinen palaute johtaa motivaatioon, itsetunnon parantumiseen ja 
näyttää ihmisille, että arvostat heitä. Se auttaa ihmisiä ymmärtämään ja 
kehittämään taitojaan. Kaikella tällä on positiivinen vaikutus yksilön, tiimin ja 
organisaation suorituskykyyn. Kasvokkaisessa viestinnässä on helpompaa 
kehua, imarrella ja muutenkin kiinnittää huomiota positiivisiin piirteisiin, 
mutta näin tulisi toimia myös etäviestinnässä.

TEOREETTINEN POHJA

Attribuutioteoria selittää, kuinka yksilön onnistumiset ja epäonnistumiset 
uuden oppimisen aikana vaikuttavat motivaatioon. Esimerkiksi jos yksilö 
uskoo onnistumisensa johtuvan hänen kyvyistään, hänen motivaationsa 
kasvaa. Opettajilla ja ryhmänvetäjillä on tärkeä rooli oppijoiden motivaation 
ylläpitäjinä positiivisen palautteen kautta. He voivat mm. neuvoa, kuinka 
käyttää positiivista sanastoa (esim. mahtavaa, hyvää työtä) keskinäisessä 
palautteen annossa.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Kaikki rakastavat kuulla “Hyvää työtä!” aktiviteetin jälkeen, mutta virtuaalisilla 
alustoilla ei voi aina käyttää hymyä tai kädenpuristusta palautteen tukena. 
Etäviestinnässä täytyy olla yksityiskohtaisempi positiivisen palautteen 
antamisessa. Hyvää työtä -kommentin sijaan voit sanoa: “Olen vaikuttunut 
yksityiskohtien hallinnasta esityksessäsi; se näyttää kuinka paljon tiedät 
kulttuuriperinnöstä.” Tämä kertoo tarkemmin, mitä heissä arvostat ja on 
muistiinpainuvampaa ja motivoivampaa.
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Kaikki kohderyhmät

Tämä aktiviteetti voidaan
helposti mukauttaa 
lähitapaamisiin tai tehdä 
pienryhmissä (esim. 
Zoomin breakout rooms), 
jos osallistujia on paljon.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Jaa osallistujat sattumanvaraisesti pienryhmiin ennen 
esityksiä.
Päätä esitysten järjestys.
Kerro osallistujille säännöt:

Jokaisen esityksen jälkeen osallistujat antavat palautetta 
esittäjälle.
Ennen palautteen antamista osallistujien tulee valita 
kortti.
Osallistujat käyttävät kortin adjektiivia ja antavat 
selityksen. Tämä auttaa luomaan syvyyttä palautteeseen 
pelkän adjektiivin käytön sijaan.
Selityksessä kaikkien tulee antaa esimerkki toiminnasta, 
joka sai heidät ajattelemaan näin. Tämä auttaa sitomaan 
palautteen tiettyyn toimintoon, mikä taas auttaa esittäjää 
ymmärtämään, mikä hänen toiminnassaan oli 
merkittävää palautteen antajalle.

Palautteen jälkeen seuraava esityskierros alkaa.

1.

2.
3.

4.

Oppia löytämään positiivisia piirteitä muiden 
työskentelystä.
Antaa positiivista palautetta etäviestinnässä.
Luoda ilmapiiri, jossa arvostetaan sanontaa “kohtele 
muita niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan”.

Tavoite

Valmistautuminen

Tämä tehtävä voidaan tehdä tapaamisessa, jossa käydään 
läpi esityksiä tai kotiläksyjä, jotka kaikki ovat tehneet 
ennakkoon.
Valmistele kortteja, joissa on positiivisia adjektiiveja (esim. 
energinen; ystävällinen; hauska; antelias; seurallinen; 
kuvittelias, miellyttävä, uskollinen, kärsivällinen, kohtelias 
jne.)
Jos haluat tehdä tämän tehtävän verkossa, kirjoita numero 
jokaiseen korttiin ja pyydä jokaista palautetta antavaa 
osallistujaa valitsemaan numero. Näin he tietävät mitä 
sanaa käyttää.

Verkossa

1 tunti
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Ryhmätyö


