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Mihin työelämä on menossa

Etätyö vs F2F

Giant Leap kesällä 2020 Vaisalassa

Managing global virtual teams: mitä esimiehet kertoivat työstään 

1. Seuraa tavoitteita ja aikaansaannoksia

2. Rakenna luottamusta luottamalla

3. Kommunikoi proaktiivisesti

4. Kysy ihmisten hyvinvoinnista

5. Energisoi, inspiroi ja motivoi

Kysymyksiä ja keskustelua
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Kaikki on epävarmaa, 
mutta tarkennetaan 
tutkaa…
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Mihin työelämä on menossa?

 Lyhyestä poikkeustilasta tuli normaali

 Etätyö vakiintuu, virtuaalityöskentelyn 
perustaidot on nyt opittu (Siperia opetti)

 Hybridimallista tulee yleisin (haasteena 
epätasa-arvoinen asema)

 Monet normit vanhentuneita, millaisista 
normeista tulee nyt rutiinia

 Tuottavuus on lisääntynyt kuuden 
kuukauden aikana (THL); mutta esimiesten 
työkuorma on kasvanut.

(vasemmalla: DeFilippis et al 2020. Collaborating During Coronavirus: The Impact of 
COVID-19 on the Nature of Work)

15-Sep-204
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Etätyö vs F2F

 Ihmisten kommunikoinnista yli 50% on 
eleitä

 ”Aivot eivät osaa lukea toisia aivoja”

 Aidosti uutta luova ideointi sujuu parhaiten 
kasvokkain

 Jatkuva katsekontakti uuvuttaa (Zoom
turruttaa aivot?)

 Vasta hologrammi-teknologian kehittyessä 
päästään lähelle live-tilannetta

 Uusia työtapoja tarvitaan: tauot, kanavat 
pikkuasioiden hoitamiseen, työn 
rytmittäminen, puhelin!

15-Sep-205
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Giant Leap kesällä 2020

 25 opiskelijaa teki 4 kk projektin Vaisalassa
 Esimiesten osaamisessa isoja eroja

perehdyttämisessä (etänä) ja kehittämisessä
 Haasteena yhteisöllisyyden kokemus, 

tutustuminen työkavereihin, avun pyytämisen
kynnys, kollegiaalinen oppiminen

 Yksin ajatellessa näkökulma kapeutuu, 
osaamisen jakaminen etänä on varmistettava

 Jokainen haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi
 100% etätyöstä huolimatta lopputyöt ylittivät

kaikki odotukset

(ks. Martin Lindström Buy-ology for a Coronavirus World)

15-Sep-206
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 Virtuaalityön tahti, etäkokousten määrä, kovat odotukset ja 
kulttuurierot estivät esimiehiä saavuttamasta samaa
esimiestyön laatua kuin mitä he odottivat itseltään.

 Virtuaalisuus lisäsi haasteita: mahdollisuudet ihmisten
tuntemiseen, yhteiseen oppimiseen, energian siirtämiseen ja 
esim. tiimihengen luomiseen kapenivat.

 Työntekijät odottivat esimiehiltä henkilökohtaista tukea ja 
välittämistä, mutta yhteiset palaverit olivat asiakeskeisiä. 
Etäyhteyden päässä olevat työntekijät olivat passiivisempia
eivätkä helposti puhuneet esim. vaikeuksistaan tai 
ongelmistaan.

 Esimiehet kehittivät jatkuvasti omaa työtään: struktuureja, 
uusia käytäntöjä, prosesseja ja puolustusmekanismeja
parantaakseen suoriutumistaan esimiehenä.

Managing global virtual teams: mitä esimiehet kertoivat 
työstään 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7013-1



Restricted
8

Esimiesten parhaita käytäntöjä ja selviytymiskeinoja
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Esimiesten parhaita käytäntöjä ja selviytymiskeinoja

1. Seuraa tavoitteita ja aikaansaannoksia

2. Rakenna luottamusta luottamalla

3. Kommunikoi proaktiivisesti

4. Kysy ihmisten hyvinvoinnista

5. Energisoi, inspiroi ja motivoi (ja kehitä itseäsi)

15-Sep-209
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1. Seuraa tavoitteita ja 
aikaansaannoksia

 ”Mulle pitää olla selvää, mitä multa 
odotetaan”

 Varaa aikaa tavoitteiden, aikaansaannosten 
ja projektien läpikäymiselle (Teams
Whiteboard), mutta myös henkilökohtaiseen 
tukemiseen ja läsnäoloon.

 Tee tiimin kanssa rakenne 1:1 –kokouksille, 
tiimipalavereille, virtuaalikahville jne.

 Anna runsaasti palautetta ja pyydä sitä, älä 
odota, että ongelmia ilmenee (two feedback 
questions, Leadership Pulse)

15-Sep-2010
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What am I doing great?

What can I do to be even better?

15-Sep-2011
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2. Rakenna luottamusta
luottamalla
 Luottamus on päätös, luota ihmisiin oletusarvona

 Ihmiset työskentelevät tehokkaammin silloin kun 
ymmärtävät ja hyväksyvät työpaikan normit, 
kirjatkaa odotukset yhdessä

 Kommunikoi avoimesti ja ennakoivasti

 Investoi runsaasti aikaa oppiaksesi tuntemaan 
ihmiset hyvin; nyt on tunnettava työntekijät entistä 
paremmin

 Hyvät esimiehet antavat ihmisille mahdollisuuden 
olla oman elämänsä asiantuntijoita

 Ole kiinnostunut ihmisistä

15-Sep-2012



Restricted

Osaatko sanoa mikä motivoi ja inspiroi
työntekijöitäsi?
Osaatko sanoa mikä motivoi ja inspiroi
työntekijöitäsi?
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3. Kommunikoi proaktiivisesti

 Kommunikoi miten kommunikoit

 Ota yhteyttä tiimisi jäseniin proaktiivisesti, älä 
odota sitä, että he lähestyvät sinua

 Osallista ihmisiä, video päällä aina, huomioi 
erot ihmisten välillä (ja kulttuurierot)

 Nyökkäykset, hymyt, oheiskeskustelut ja 
”jäätävä hiljaisuus” eivät toimi 
etäkommunikaatiossa

 Nosta ongelmat esiin nopeasti, inhimillisyys ja 
läsnäolo vaikeissa tilanteissa

 Johda esimerkillä
(ks. T. Neeley: Remote Work Revolution)

15-Sep-20 Johanna Saarinen14
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4. Kysy ihmisten hyvinvoinnista

 Jatkuva online -työskentely lisää työn kuormitusta 
ja stressitasoa, etätyö puuduttaa; koti ei ole enää 
töistä palautumiseen varattu paikka

 Tehokkuudesta ja hyvinvoinnista huolehtimisen 
paradoksi: etätyötä tehtävä tuottavasti ja samalla 
suojeltava ihmisiä loppuunpalamiselta, esimiehen 
tehtävä helpottaa stressitekijöitä

 Rohkaise ihmisiä jakamaan tunteita, pelkoja, 
turhautumia jne.

 Huomioi erot siinä, miten ihmiset toimivat 
poikkeusolosuhteissa (etätyötaidoissa isoja eroja)

 Pidä huolta omasta jaksamisesta (lentotila)

15-Sep-2015
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5. Energisoi, inspiroi ja motivoi

 Energia on tarttuvaa ja helpompaa 
siirtää f2f

 Positiivinen palaute antaa energiaa

 Rohkaise tiimiäsi inspiroivaan 
yhteistyöhön ja kysy heiltä siihen 
ideoita

 Johda tunteita: luo psykologista 
turvallisuutta kunnioittamalla, 
rohkaisemalla ja hyvillä viesteillä

 Kehitä omaa osaamistasi

15-Sep-20 Johanna Saarinen16


