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Koronanyrkin 735. Päivä

● Yhteinen työryhmä jolla
selkeä focus ja 
yhtiötasoinen kattavuus . 

● Viikottainen päivittyvä
tilannekuva

● Selkeä viestintä ja oma
ohjeistus .

● Ketterä toimintojen muutos
● Ylhäältä ohjattu mutta

yhdessä toteutettu

Kriisijohtaminen
Huoltovarmuuden
varmistaminen huolehtimalla
toimintojen
terveysturvallisuudesta .

Kriisin keskellä
yksilö , työyhteisö ja 
yhteiskunta .

Ennakoivat toimenpiteet : esim. 
maskit , etätyö , altistuneiden
jäljitys yhtiön toimesta



Kriisijohtamisen vuodet 

Selkeys - sanoitamme
selvästi miksi , minne, miten

Nopeus reagoida ja toimia

Tilannekuva ja kompassi

Henkinen kuormittavuus



Johtaminen
ja työelämä
murroksessa
Takana
poikkeuksellinen
kaksi vuotta , joka
haastanut sekä
yksilöitä , työyhteisöjä
että johtamista .

2022 “Uutta kohti ” 
Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä
onnistumista tukevat : uudet johtamistaidot
(hybridi ),  yhteisöllisyys , hyvinvointi ,  ketteryys ja 
työn muotoilu . 

2021 “Poikkeustilanne jatkuu ” 
Olemme omaksuneet uusia työskentelytapoja .

Vanhat tavat johtaa eivät enää yksin toimi :  uusia
keinoja johtamiselle , tiimien kohtaamiselle , yhdessä
oppimiselle ja hyvinvoinnin tukemiselle . 

Luovia tapoja osallistaa ja osallistua , fasilitoida ja 
innovoida .

2020 “Tämä on väliaikaista ” 

Jouduimme ja kykenimme nopeasti sopeutumaan
uuteen tapaan tehdä työtä .



Kriisijohtamisen 
matkalta mukaan ● Kaikki on mahdollista

● Uudistuminen ei odota sopivaa 
hetkeä

● Opimme kyseenalaistamaan ja 
luomaan uutta

● Joustavuus ja kyky ennakoida 
lisääntyy

● Tarve yhteisöllisyyteen ja 
yksilön kohtaamiseen kasvaa

● Kohtaamisten merkitys -
johtaminen vaatii aikaa

● Johtajan omat voimavarat



Mikä on se 
organisaation
kulttuuri jossa
onnistumme ?

Kriisi vaatii uusiutumista -
muutos edellyttää
kulttuuria jossa
innostutaan , opitaan ja 
onnistutaan .  



Ihmisten johtaminen ja 
toiminta on keskiössä .

Luovuus syntyy
luottamuksesta ja 
läsnäolosta .

Energia. Empatia. Elämä.



Tulevaisuuden työyhteisö
rakennetaan yhdessä

● Osaaminen ja rohkeus

● Yhteistyö yli organisaatiorajojen

● Välittäminen ja johtaminen työyhteisöjen
arjessa

● Uudistuminen on vuorovaikutusta ja 
avoimuutta uuden synnyttämiseksi

● Myös tunteet ovat dataa - herkkyys kuulla

● Työn muotoilussa ei kyse vain ajasta ja 
paikasta



Osaamisen kehittäminen
työn murroksen aikana

Työn tekemisen monet
muodot

Organisaatioiden kyettävä
yhteistyöhön yli rajojen

Psykologinen turvallisuus



Johtajuus - mitä tarvitsemme ?
Luottamus on kallein valuuttamme sisäisesti ja ulkoisesti

● Visiönäärisyys , kyky unelmoida

● Arvopohjainen johtaminen

● Ihmisten johtamisen muutoksessa
○ Johtamisen periaatteet arjessa

● Ketteryys ja rohkeus

● Verkostoituminen

● Yhteistyö

Näytämme suunnan ja selkeät 
tavoitteet ja rohkaisemme 
uudistumaan.

“Johtajan toiminnan ennakoitavuus, 
johdonmukaisuus, empatia ja 
energia saavat aikaan ihmeitä. “ 



Tiellä tulevaisuuteen -hanke toimii yhteisenä
alustana yleläisen työskentelykulttuurin ja 
johtamisen kehittämiselle
Tavoitteena hankkeessa on tukea organisaatiota siirtymässä poikkeusoloista uuteen
arkeen kehittämällä tulevaisuuden johtamista ja työkulttuuria .

Keväällä 2021 osallistettiin n. 2300 yleläistä
(120 tiimiä )  työpajoissa joissa keskusteltiin
ohjatusti poikkeusajan jälkeisestä työskentelystä

Syksyllä 2021264 tiimiä (3150 yleläistä ja 
kumppania )  kävi tuetun keskustelun oman tiimin
työskentelytavoista ja työn kehittämisestä .



Johtamisen muutostuki - hybridijohtaminen Ylessä

MITÄ  on 
hybridijohtaminen

Johtamista 
(kohtaamisia) jossa 

yksi tai useampi tiimin 
jäsen työskentelee 
osan aikaa etänä tai 

eri lokaatioissa

MITEN
hybridijohtaminen 
EROAA  muusta 

johtamisesta

MITEN ONNISTUN -
Mihin tulee kiinnittää huomiota

Psykologinenturvallisuus

Yhteisöllisyysja keskustelukulttuurinylläpito

Johtamisenyksilöllisyys(diginatiivitvs. vanhemmat
työntekijät)

Läsnäoloja kohtaamiset, kun mahdollista

Työhyvinvoinninjohtaminen

Modernientyökalujenhyödyntäminenjohtamisentukena

Arjen työnja  prosessienmuotoiluvastaamaan
lisääntynyttävirtuaalityöskentelyä

MITEN ONNISTUN - mitä saan tukea:
Kiinnitähuomiotahybridijohtamisenerityispiirteisiin
omassaarjenjohtamisessa
Olemassaolevantarjonnanhyödyntäminen
Uusiatukimuotojarakennetaan

Hybridi johtaminen 
vaatii  enemmän aikaa 
ja huomiota 
työyhteisön, 
verkostojen ja 
yksilöiden johtamiseen 
ja  aitoon kohtaamiseen



Hybridijohtaminen ja hybridityöskentely
Hybridijohtaminen ja työskentely vaatii uudenlaisia johtamisen taitoja ja menetelmiä

Ylessäon tehty onnistuneita kokeiluja
hybridikokouksista ja osallistavista valmennuksista

Esimerkiksi uusien esihenkilöiden ja tuottajien
valmennuskokonaisuuksia käytetään “testialustana ” 
jossa kokeillaan hybriditilaisuuksia ja 
hybridityöskentelyn keinoja . Samalla uudet
esihenkilöt oppivat keinoja hybridityöskentelyn
sujuvoittamiseksi ja HR saa tärkeää kokemusta ja 
palautetta hybridityöskentelystä . Pystymme
skaalaamaan oppeja laajemmin .

Ylen työkulttuurihakkerit ovat valmistelleet
hybridipalaverin oppaan työyhteisöjen
hyödynnettäväksi .

https://docs.google.com/presentation/d/1mBEtIEm2BXYt4wuTA9as1YhqQ4_mVOQvdNy5YhQDHIE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1mBEtIEm2BXYt4wuTA9as1YhqQ4_mVOQvdNy5YhQDHIE/edit?usp=sharing


Korona-aika on kiihdyttänyt myös johtamisen muutosta
Esihenkilöille on järjestetty erilaista tukea korona -ajan johtamisen vahvistamiseksi ja 
tulevaisuuden johtamisen taitojen kehittämiseksi.

● Ylen Johtamisen periaatteet antavat raamit
kaikelle johtamisen kehittämiselle - vahvana
painopisteenä ihmisten johtaminen

● Etätyön periaatteet ja huoneentaulut
johtamiseen ja etätyöskentelyyn

● Tulevaisuuden työelämämessut teemana
mm. Tulevaisuuden johtaminen

● Johtamisvalmennukset : johtoryhmän jäsenet
ja joryn suorat alaiset

● Uusien esihenkilöiden valmennukset , jossa
tuotu mukaan korona -ajan työyhteisöjen ja 
johtamisen haasteiden tuki

● Fasilitointivalmennukset ja 
virtuaalifasilitoinnin tuki ja klinikat

● Räätälöityjä muutoksen johtamisen
valmennuksia

● Tiellä tulevaisuuteen klinikat ja esihenkilöiden
päiväkahvit - tarjoavat säännöllistä vertais - ja 
hybridijohtamisen tukea

● Työhyvinvoinnin teemavuotena 2021 tarjonta
esihenkilöille oman työhyvinvoinnin
johtamiseen joka jatkuu 2022

● Olemassa olevien esihenkilövalmennusten
sisältöjen muokkaus tukemaan korona -ajan ja 
tulevaisuuden johtamista



Tukea työyhteisöille oman työskentelyn
kehittämiseen ja työn muotoiluun
● Ketterä kehittämisen ja johtamisen keinovalikoimaa otettu käyttöön yksiköissä ,  

tiimeissä , johtamisvalmennusten rakenteissa ja  sisällöissä : OKR, retrot , sprintit , 
palvelumuotoilun elementit

● Osaamiskeskustelut tiimeissä : tulevaisuuden osaamisista on keskusteltu jo yli 500 
yleläisen kanssa ja omistajuutta omaan osaamiseen vahvistettu

● Työskentelysopimuksien yhteydessä keskustelua oman työn ja työskentelytapojen
muotoilusta

● Uusi työyhteisöjen varhaisen tuen malli ja työryhmä tarjoaa tukea ennakoivasta
korjaavaan , uuden tiimin käynnistämisestä muutosjohtamiseen ja 
työyhteisösovitteluun

● Työhyvinvoinnin teemavuotena 2021 on tarjottu erilaista tukea ja keinoja korona -ajan
haasteisiin yksilöille ja työyhteisöille .



Mitä sinulle
kuuluu ?
Miten voit ?

Sinä olet tärkeä .

Huolehdi itsestäsi , niin voit
huolehtia myös tiimistäsi .




	Tarvitaanko poikkeusaikojen jälkeen poikkeuksellista johtamista?
	Kaikille yhteinen, jokaiselle oma 
	Kriisijohtaminen Huoltovarmuuden varmistaminen huolehtimalla toimintojen terveysturvallisuudesta.Kriisin keskellä yksilö, työyhteisö ja yhteiskunta.Ennakoivat toimenpiteet: esim. maskit, etätyö, altistuneiden jäljitys yhtiön toimesta 
	Kriisijohtamisen vuodet 
	Dia numero 5
	Kriisijohtamisen �matkalta mukaan
	Mikä on se organisaation kulttuuri jossa onnistumme ?Kriisi vaatii uusiutumista - muutos edellyttää kulttuuria jossa innostutaan, opitaan ja onnistutaan.  
	Ihmisten johtaminen ja toiminta on keskiössä.Luovuus syntyy luottamuksesta ja läsnäolosta.Energia. Empatia. Elämä.
	Tulevaisuuden työyhteisö rakennetaan yhdessä 
	Dia numero 10
	Johtajuus - mitä tarvitsemme?�Luottamus on kallein valuuttamme sisäisesti ja ulkoisesti
	Tiellä tulevaisuuteen -hanke toimii yhteisenä alustana yleläisen työskentelykulttuurin ja johtamisen kehittämiselle
	Johtamisen muutostuki- hybridijohtaminen Ylessä
	Dia numero 14
	Dia numero 15
	Tukea työyhteisöille oman työskentelyn kehittämiseen ja työn muotoiluun 
	Mitä sinulle kuuluu? Miten voit?
	Dia numero 18

