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Lisätietoja ja liitteet
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PAIKKARIIPPUMATON JOHTAMINEN
Paikkariippumattomalla johtamisella voidaan tarkoittaa niitä tilanteita, joissa johtaminen ei ole
paikkaan sidottua ja johtajan ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus tapahtuu pääosin
sähköisten viestintävälineiden avulla.
Paikkariippumattoman johtamisen yhteydessä voidaan joissain tapauksissa, erityisesti
kansainvälisissä organisaatioissa, puhua myös paikka- ja aikariippumattomasta johtamisesta.
Paikasta ja ajasta riippumaton johtaminen ja työyhteisöjen virtuaalinen toiminta vaatii sekä
johtajalta että työyhteisöjen jäseniltä erityisiä valmiuksia. Hyvä paikkaan sitomaton johtaminen
edellyttää yleensäkin hyvää johtamista: hyvän johtajan ominaisuudet ja huonon johtajan puutteet
vain korostuvat tilanteissa, joissa henkilöstö työskentelee eri paikassa kuin johtaja. Erityisesti
korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot.

Etätyö ja sen johtaminen perustuvat työnantajan direktio-oikeuteen. Organisaation tehtävät ja
valtion linjaukset työnantajana rajaavat sen, milloin etätyötä voidaan soveltaa.
Nämä vaatimukset tiivistyvät johtajan eri rooleissa ja käytännön työssä seuraavasti:
1.

Tuloksellisuus - organisaation ohjaus hajautetussa organisaatiossa

2.

Prosessit - virtuaalisten toimintojen ja verkostojen koordinointi ja seuranta

3.

Henkilöstö - luottamuksen rakentaminen ja inhimillisten voimavarojen vapauttaminen itseohjautuvissa työyhteisöissä

4.

Muutos - vaikuttava viestintä ja uudistuminen
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PAIKKARIIPPUMATTOMAN JOHTAMISEN LIITTYMÄT
Arvopohja ja
virkamiesetiikka

Valtionhallinnon
kehittäminen

Tuottavuus
Tiedon ja
tietämyksen
johtaminen

Luottamus
Kilpailukyky
työnantajana
Uudet virtuaaliset
johtamismallit

Poikkeusolot ja
kriisijohtaminen

Monipaikkaisuus

Itseohjautuvat
työyhteisöt
Henkilöstön
osaaminen ja
sitoutuminen
Työterveys,
työturvallisuus ja
työkyvyn tuki

Toimintojen
alueellistaminen

PAIKKARIIPPUMATON
16
JOHTAMINEN

Uudet toiminto- ja
palveluprosessit
Uudet työnteon
muodot

Vihreä hallinto

Teknologian
hyödyntäminen

PAIKKARIIPPUMATTOMAN JOHTAMISEN LÄHTÖKOHDAT

HALLINTOPOLITIIKKA
Luottamus
Tietojohtaminen ja tiedon hyödyntäminen
Ammattimainen johtaminen ja uudet
johtamismallit

Poliittinen tahtotila ja yleinen
hallinnon kehittäminen

Tuottavuus
Digitaaliset palvelut
Alueellistaminen ja monipaikkaisuus

YHTEINEN
HENKILÖSTÖ- JA
TYÖANTAJAPOLITIIKKA

JOHTAMINEN
Tuloksellisuus ja ammattimaisen
johtamisen vaatimukset

Linjaukset ja säädökset
(lainsäädäntö, TES, VES)

Työnantajan kilpailukyky
Uudet työnteon muodot
Työturvallisuus
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PAIKKARIIPPUMATTOMAN JOHTAMISEN
MAHDOLLISUUKSIA JA RISKEJÄ ESIMIESTYÖSSÄ
MAHDOLLISUUDET
•
•
•
•

Tehokas ja vaikuttava ohjaus
Joustava, hajautettu toiminta
Itseohjautuvuus ja *jaettu johtajuus”
Luottamus sisäänrakennettuna

• Tuloksellisuuden korostuminen johtamisessa ja
seurannassa (keskittyminen olennaiseen)
• Tehokkuuden lisääntyminen ja kustannussäästöt
(tilat, matkakustannukset)
• Tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen
johtamisessa

• Hyvän esimiestyön korostuminen
• Työn mielekkyyden lisääntyminen ja
työtyytyväisyyden lisääntyminen
• Autonomian ja itsensä johtamisen korostuminen:
luottamuksen vahvistaminen ja inhimillisten
voimavarojen vapauttaminen
• Työntekijöiden erilaisuuden ottaminen huomioon
ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen
• Edistää valtion kilpailukykyä työnantajana
• Parhaimmillaan nopeaa ja tehokasta
vuorovaikutusta
• Modernien yhteisöviestinnän hyödyntäminen

JOHTAMISEN OSA-ALUEET JA
ESIMIEHEN TEHTÄVÄT
1. TULOKSELLISUUS

2. PROSESSIT

3. HENKILÖSTÖ

4. MUUTOS

RISKIT
• Johtajan henkilökohtaisen esimerkin
etääntyminen
• Vastuusuhteiden hämärtyminen
• Erilaiset toimintakulttuurit
• Välinpitämättömyys ja sitoutumisen ongelmat
• Hiljaisen tiedon hyödyntämisen ongelmat
• Uusien toimintatapojen ja teknologian
hyödyntämisen puutteet
• Työterveyden, -turvallisuuden ja työkyvyn
seurannan vaikeus
• Tietoturva
• Luottamuksen rapautuminen
• Vaikeiden esimiestilanteiden ja ristiriitojen
ratkaisemisen vaikeudet
• Ongelmia osallisuuden kokemisessa ja
työntekijöiden näkyvyydessä
• Esimiehen tavoitettavuus ja tuen saamisen
vaikeudet
• Työn kuormittavuuden lisääntyminen
• Vuorovaikutuksen pinnallistuminen ja vaikeudet
antaa laadukasta palautetta
• Muutosten johtamisen ja uusien toimintatapojen
kehittämisen vaikeus
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PAIKKARIIPPUMATON JOHTAMINEN –
KESKEISET HAASTEET JA LÄHTÖKOHDAT
Paikkariippumattomuus nostaa esille seuraavia
kysymyksiä ja vaatimuksia organisaatioille ja johtajille:

6. Miten varmistan sen, että työyhteisö kokee
yhteenkuuluvuutta ja luottaa toisiinsa?

1.

Miten erilaiset organisaatioratkaisut vaikuttavat
virtuaalityöhön ja paikkariippumattomaan johtamiseen?
Miten johtajana rakennan toimivan hajautetun
organisaation ja johtamisjärjestelmän ja arvioin niiden
hyödyt ja haitat?

7. Miten varmistan että virtuaalinen vuorovaikutus on riittävää
kannustamaan, valmentamaan ja tukemaan työntekijöitä?

2.

Miten esimiehenä selvitän sen, milloin etätyö sopii ja
milloin ei. Organisaation tavoitteet ja tehtävät ratkaisevat
sen, milloin etätyötä sovelletaan. Miten esimiehenä sovitan
yhteen oikeudenmukaisuuden ja yksilökohtaiset ratkaisut?

9. Missä määrin kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus voidaan
korvata sähköisellä viestinnällä ja miten se vaikuttaa
vuorovaikutuksen laatuun. Miten käy hiljaiselle tiedolle?

3.

Miten tasapainotan organisaation johtamisen eri osaalueet ja vaatimukset keskenään: tuloksellisuuden,
hyvinvoinnin ja sitoutumisen, jatkuvuuden ja uudistumisen.

4.

Mikä on esimiesten rooli ja tehtävät ja missä määrin
työyhteisöt voivat olla itse ohjautuvia? Miten kukin
työyhteisön jäsen johtaa itseään?

5.

Miten johtajana voin seurata toimintaa ja sen
tuloksellisuutta?

8. Miten pidän huolta henkilöiden hyvinvoinnista ja ratkaisen
ongelmatilanteita ja ristiriitoja? Miten seuraan työaikaa ja
huolehdin työturvallisuudesta?

10. Miten robotiikkaa ja tekoälyä voidaan johtajaa ja hyödyntää
johtamisessa ja miten se vaikuttaa johtamiseen? Missä on
ihminen paikkariippumattomassa johtamisessa?

7

PAIKKARIIPPUMATON JOHTAMINEN – PEUKALOSÄÄNTÖJÄ ESIMIEHILLE
Muista oikeutesi ja velvollisuutesi
esimiehenä kaikissa tilanteissa.
Varmista suorituksen johtaminen ja
keskity olennaiseen: aseta tavoitteet,
kannusta ja seuraa.

Rakenna luottamusta ja pidä huolta
tasapuolisuudesta ja osallisuudesta
työyhteisössä.

Ole tavoitettavissa ja ratkaise ajoissa
ongelmatilanteet.

Sovi pelisäännöistä myös riittävälle
kasvokkain tapahtuvalle
vuorovaikutukselle.
Järjestä työntekijöille tuki ja
onnistumisen edellytykset ja tue heidän
hyvinvointiaan.

TUNNE ITSESI JA
TYÖYHTEISÖSI!
L U O T TA M U S J A
TYÖYHTEISÖJEN
ITSEOHAUTUVUUS

VASTAA KOKONAISUUDESTA:
TULOKSELLISUUS, HENKILÖSTÖ,
PROSESSIT JA MUUTOS

Löydä tasapaino ohjauksen ja
itseohjautuvuuden välillä.

Hyödynnä moderneja
yhteisöviestinnän ja seurannan
työkaluja.
Kannusta ja edellytä tiedon keräämistä,
sen hyödyntämistä ja vaihtoehtojen
analyyttistä vertailua.

Järjestä työkyvyn seuranta ja tuki.

Pidä huolta ihmisestä ota huomioon
ihmisten erilaiset valmiudet ja tarpeet.
Toimivat käytännöt rakennetaan vain
hyvälle johtamiselle, hyville esimiehille
ja hyvin toimiville työyhteisöille.
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PAIKKARIIPPUMATON JOHTAMINEN – TYÖKALUJA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ
Esimies- ja alaistaitojen jatkuva
ylläpito ja kehittäminen

Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja
tuki työyhteisössä

Avoimuuden kulttuuri ja yhteiset
pelisäännöt vuorovaikutukselle

Yhteisten tilaisuuksien merkityksen
korostuminen, esim. ”luottamustunti”

Toimivat raportointi ja
seurantatyökalut (mm. ”sähköinen
työkirja”, Fiilismittari)

TUNNE ITSESI JA
TYÖYHTEISÖSI!
L U O T TA M U S J A
TYÖYHTEISÖJEN
ITSEOHAUTUVUUS

VASTAA KOKONAISUUDESTA:
TULOKSELLISUUS, HENKILÖSTÖ,
PROSESSIT JA MUUTOS

Yhteinen sopiminen ja sitoutuminen,
esim. luottamussitoumukset

Työhön ja jaksamiseen liittyvät
säännölliset keskustelut -varhainen
välittäminen

Vertaistuki ja toimivien käytäntöjen
soveltaminen.

Uuden teknologian käyttöönoton ja
oppimisen tuki alaisilla ja esimiehillä

Verkko-oppiminen on tehokas keino
hajautetussa organisaatiossa.

Työympäristön vaarojen ja haittojen
tunnistaminen –lomake (ks.liite 1)

Virtuaalikahvit, tilaisuuksia
epämuodolliseen vuorovaikutukseen
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LISÄTIETOA
Työympäristön vaarojen ja haittojen tunnistaminen –lomake (liite/linkki)

Yhteys: Valtionhallinnon johdon tuki: johdontuki@vm.fi
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Liite 1
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Paikkariippumaton johtaminen – kehittämistyö valtionhallinnon
kehittämisosastolla
Liite 2
1.

Kehittämistyön lähtökohtien ja tavoitteiden tarkentaminen: yhteys alueellistamisen strategiaan ja
monipaikkaisuuden mahdollisuuksiin sekä valtion henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaan

2.

Selvitysvaihe: tutkimukset ja aineistot, case-virastot ja asiantuntijahaastattelut: Petri Korpinen/MML,
Hannu Lappi ja Juha Madetoja/tulli, Päivi Kiviniemi ja muut asiantuntijat/KEHA-keskus, Päivi
Rauramo/TTK, muut

3.

Kokemusten analysointi asiantuntijatyönä (ml. case-virastot)

4.

Mallitus ja hyvät käytännöt

5.

Tuotokset ja viestintä (”opas”, tilaisuudet, valmennus, verkostojen hyödyntämien, kirjoitukset jne.)

6.

Lausunnot, kommentit ja palaute

7.

Jatkotyö (hyödyntäminen projektissa Monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn edistäminen
valtionhallinnossa)

8.

Mahdolliset johtopäätökset ja kehittämisehdotukset

9.

Seuranta
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