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Sisältö

• Esihenkilöntyön haasteita koronakriisissä

• Tukea esihenkilötyölle
• Lähijohtamisen akatemia
• Etänä enemmän



Esihenkilötyö kriisin aikana

1. Työntekijöiden huoli ja 
epävarmuus lisääntyi

2. Työnantajarooli korostui

3. Johtamisosaamisen 
polarisaatio korostui

4. Etäjohtaminen uutena asiana

5. Taloustaakka kasvaa

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Työnantajaroolin korostuminen. Vaikea ottaa, koska totuttu dialogiseen ja keskustelevaan johtamiseen. Toisaalta työyhteisön jäsenyys lähiesimiehillä hyvin vahvaa.  Lisäksi oli myös havaittavissa osaamisvajetta lainsäädännöllisisiss asioisa ja uusia tilanteita tuli, mitä ei ole ennen ollut (palkanmaksun keskeytys, lomauttaminen, henkilöstösiirrot). Erityisesti lomien määräämiset, lomauttamiset olivat monille vaikea.Johtamisosaamisen polarisaatio korostui. Kuten kriiseissä yleensäkin,  johtamisen tila tulee hyvin näkyville. Esihenkilöiden taidot ja taitamattomuus näkyville kriisissäAsiaosaaminen ja kyky toimia esimiehenä vaihtelevatHaasteita ilmensi esim. kontrolloivassa johtajuudessa, kriisijohtamisessa, toiminnassa esim., yt-tilanteissaMyös vahvuudet toimia esimiehenä korostuivatEpävarmuus lisääntyi sekä arkipäivän tilanteissa että uusissa tilanteissaKyselyjä HR:ään myös normaalisti arjessa rullaavista asioista ja erityisesti vaikeista tapauksia (Esim. työntekijän oma matkustaminen)Päätettävä: kuka etänä, kuka riskiryhmää, siirtyminen eri tehtäviin ja uudet koulutukset/ perehdytykset3. etäjohtainen, kaikki hallinnon alat etätöihin. Uusi tilanne, koska laajamittainen etätyö on ollut hyvin harvinaista.  Huoli siitä, että löytääkö asiakkaat ja huoli työn tuottavuudesta ja tietoturvasta.  Luottamus kasvoi kevään mittaan. Suurella osalla ei kokemuksia tehdä tai johtaa etätyötä. 



Lähijohtamisen akatemia- tukea esimiestyöhön

Lähijohtamisen akatemia on kehittyvä, digitaalinen KT:n 
palvelu kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien 
työpaikoille.

Tavoitteena on tukea ja kehittää hyvää johtamista 
kuntatyöpaikoilla

HR-kehittäjille ideapankkina ja lähijohtajille 
työkalupankkina johtamisen tukemiseen



Pilottiprojektissa tuotettiin ja testattiin 
materiaaleja

KT, johtamisen ammattilaisia (Valmennustrio), 8 kunta-
alan työpaikkaa kehittivät ja testasivat materiaalia, 
testaajia n. 50

Tietoa, työkaluja, videoita, reflektointiin kannustavia 
kysymyksiä eri teemoista



Sisällöt

Läsnäoleva kohtaaminen ja 
tunnetyöskentely

Rakentavan yhteistyön 
edistäminen 

vuorovaikutuksella

Avoin ja johdonmukainen 
tiedonkulku

Ratkaisukeskeisyys, 
ongelmista ratkaisuihin



Lähijohtamisen akatemian sisällöt käytössä 
webinaarien jälkeen

• Ratkaisukeskeisyys 24.9. klo 9-10.30

• Vuorovaikutuksen ja hyvän yhteistyön edistäminen 3.11. klo 9-10.30

• Kohtaaminen ja tunnetyöskentely 17.11. klo 9-10.30

• Sisäinen tiedonkulku 15.12. klo 9-10.30

Ilmoittautumalla webinaariin pääsee Lähijohtamisen Akatemiaan 

mukaan!



Sisältöesimerkki: Viestintä poikkeustilanteissa

• Muutoksen käsittely
• Miten tiedotetaan, kun ei ole vielä tiedotettavaa?
• Oman toiminnan arviointi akuutin vaiheen jälkeen



Sisältöesimerkki: Tiedonkulku



Sisältöesimerkki: Valittaminen

• Tunnistatko eri tapaiset valittajat?
• Miten toimit heidän kanssaan?

Miten työyhteisön puhetta voisi kääntää enemmän ratkaisujen suuntaan?



. Sisältöesimerkki: Oman toiminnan 
arviointi 



Etänä Enemmän – sote-työ uudistuu
KORONA-LISÄTYÖPAKETTI 6/2020 - 6/2021

TAMK JA KT KUNTATYÖNANTAJAT



HANKE TARJOAA TUKEA JA VÄLINEITÄ ESIMIEHILLE 
ETÄ- JA KRIISIJOHTAMISEEN

SOTE-ETÄTYÖN 
TUKEMINEN 

KRIISITILANTEISSA

Etäjohtamisen 
taitojen 

kehittäminen

Johtaminen ja 
roolit 

kriisitilanteissa 

Viestintätaidot 
kriisitilanteessa

Kriisitilanteiden ja 
traumojen 
käsittely

Digivälineet

TYÖMUOTOJA
Etä- ja kriisi-

työnohjauksen 
kehittäminen 

Etävertaistuki ja 
etämentorointi



SYKSYN AVOIMIA ETÄTAPAHTUMIA ESIMIEHILLE
KUUKAUDEN TEEMA Webinaarit 

(infot)
klo 13-14.30

Teemavalmennukset 
(myös työskentelyä ja välineitä)
klo 13-15.30

Kriisi- ja etäjohtamisen kokonaistilanne 2.10. 27.10.

Luottamuksen rakentaminen johtamisen perustaitona 10.11. 24.11.

Viestinnän merkitys kriisissä ja etäjohtamisessa 1.12. 11.12.

Etätyönohjaus ja –vertaispienryhmävalmennukset etänä syksy 2020

Osallistujia voi ilmoittautua kuhunkin 5-6 henkilöä.
Ryhmät kokoontuvat 3-5 kertaa. TAMK:n 
Valmentajat vetävät tapaamisia ja aiheet määrittyvät
osallistujien tarpeiden mukaan.
Keväällä järjestetään lisää valmennuksia.

ALOITUSTAPAAMISET
9.10. klo 10-11.30
6.10. klo 13-14.30
8.10. klo 12-13.30
20.10. klo 10-11.30



Kiitos!

Esihenkilötyö kriisiaikana
Jaana Näsänen, kehittämispäällikkö ja Aija Tuimala, projektipäällikkö

Esitysmateriaali löytyy KT:n verkkosivuilta ensi viikolla.
kt.fi
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