Ota käyttöösi KIKO-prosessi ja
Vahvista organisaatiossasi
ymmärrystä vuorovaikutuskulttuurin
merkityksestä työn tuottavuuteen ja
työhyvinvointiin.

Tunnista vuorovaikutuksen kitkat ja
luo uusia tuloksellisia vuorovaikutuskäytäntöjä.

Luo edellytykset kehittää
työyhteisössäsi vuorovaikutuskulttuuria, joka palvelee koko
organisaatiota ja sen perustehtävää.

Kehitä ammatillisia vuorovaikutustaitoja ja menesty paremmin esimiehenä, työkaverina sekä työsi taitavana
ammattilaisena.

Vertaile muihin tutkittuihin
organisaatioihin ja hyödynnä hyviä
käytäntöjä.

Pohdi, kuka teidän organisaatiossanne johtaa vuorovaikutusta ja
mihin suuntaan?

www.kikohanke.com

Myynti ja markkinointi: Ahaa Vision Oy, www.ahaavision.com
Olemme etsimässä myös KIKO-prosessin toteuttajakumppaneita,
ota yhteyttä ja kysy lisää: Anne Lahtinen, 040 - 5404 607.
Tutkimus ja teoreettinen viitekehys: Oulun yliopisto,
tuotantotalouden tutkimusyksikön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tutkimustiimi sekä
kasvatuspsykologian klinikka.

Ahaa Vision Oy
kehittää yritysten ja organisaatioiden tuloksentekovalmiuksia
henkilöstölähtöisesti. Monipuolisen osaamisemme ja työkalujemme
avulla kykenemme rakentamaan asiakaskohtaisia ratkaisuja niin pienille
kuin suuremmillekin työyhteisöille.
Toimitusjohtaja Anne Lahtinen

Yhteistyössä

KIKO - Kitkaton kommunikointi

on avainasemassa organisaation toiminnassa

KIKO-prosessissa johtamista, tuottavuutta ja työhyvinvointia tarkastellaan yksilö-,
työyhteisö- ja organisaatiotasoilla. Prosessin edetessä
valittuja osa-alueita kehitetään ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän
keinoin.
Yksilötason kehittämisessä
sovelletaan Oulun yliopistolla kerättyä tutkimus- ja

yksilötaso

kokemusaineistoa ammatillisten vuorovaikutustaitojen
kehittämisestä.
Työyhteisö- ja organisaatiotasoilla kehittämistarpeet
kartoitetaan nykytila-analyysilla (kyselyt, haastattelut ja
havainnointi).
KIKO-prosessin kolme
tasoa koostuvat seuraavista
moduuleista (1-3), joista osa
sisältää teemoja (T1,T2):

työyhteisötaso

1

Laadullisen aineiston kerääminen
kehittäjän tai työntekijöiden toimesta

2

Määrällisen aineiston kerääminen:
Kiko-kysely ja muut ajantasaiset tietolähteet

3

Tulosten käsittely ja nykytila-analyysi
purkupalaverissa

1

T1: Vuorovaikutustilanteen ohjaaminen ja johtaminen
T2: Vuorovaikutteinen johtajuus

1

Osallistavat kehittämistyöpajat, 2 x 3h

2

T1: Ammatilliset vuorovaikutustaidot
T2: Henkilökohtaisen vuorovaikutustyylin kehittäminen

2

Valinnaiset kehittämistyöpajat

3

Ammatilliset vuorovaikutustaidot
ammattiroolin ja työhyvinvoinnin osana

3

Kehittämistoimenpiteiden seuranta

Suomalaisen
Työn Liiton tutkimuksen mukaan
työntekijät arvioivat IT- ja digiosaamisen sekä ammattiosaamisen tulevaisuudessa työntekijöiden tärkeimmiksi osaamisalueiksi,
kun taas työnantajat odottavat työntekijöiltä tulevaisuudessa hyviä
vuorovaikutustaitoja. Sekä työnantajat että työntekijät näkevät työntekijöillä tärkeinä ominaisuuksina moniosaajuuden, muutosvalmiuden ja
joustavuuden. Työntekijät pitävät työnantajan tärkeimpinä ominaisuuksina vastuullisuutta, kun taas työnantajat uskovat joustavuuden olevan
työnantajassa tärkeintä.
Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto

organisaatiotaso

