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Aiheita tänään

• Muutos

• Haasteet

• Etäjohtamisen lähtökohdat

• Kasvu

• Mahdollisuus



Kuka tahansa voi pidellä ruoria, 
kun meri on tyyni.

— Kirjailija Publilius Syrus (50 eKr.)



Johtajat osaavat soveltaa
perittyä viisautta uusiin
olosuhteisiin, he 
osoittavat, että viisaus on 
aina ajankohtaista.

— Alexandre Havard



Etäjohtamisen haasteet

• Vuorovaikutus (myös kulttuurien välinen)

• Motivointi

• Luottamus

• Läsnä etänä?

• Mikrojohtamisesta luopuminen

• Työntekijän tilanteen hahmottaminen

• Ergonomia



Etäjohtamisen lähtökohdat



Selkeys

• Työkalut

• Yhteydenpito

• Tavoitteet

• Roolit, vastuut, valtuudet

• Seuranta ja raportointi

• Avoimuus



Kyvykkyys

• Osaamista vastaavat työtehtävät

• Sopivasti haasteita

• Mahdollisuus käyttää omaa osaamista laaja-
alaisesti

• Mahdollisuus kehittymiseen

• Kehu, kiitä ja kannusta

• Kunnioitus



Johtaja on parhaimmillaan, kun ihmiset tuskin 
huomaavat hänen olemassaoloaan. Kun 

hänen työnsä on tehty ja tavoite saavutettu, 
he sanovat, että teimme sen itse.

— Filosofi Laozi (604-531 eKr.)



Autonomia
• Mahdollisuus tehdä työtä vapaaehtoisuuden eikä

pakon sanelemana

• Riittävästi vapautta, vastuuta ja valtuuksia
tehtävien hoitamiseen



Paras johtaja on se, jolla on tarpeeksi
järkeä valita oikeat ihmiset
haluamiinsa hommiin, ja tarpeeksi
itsehillintää olemaan häiritsemättä
heidän työtään.
— Theodore Roosevelt

Jokainen johdettava on hiomaton
timantti. Johtajan tehtävä on 
rohkaista ja auttaa jokaista näkemään
oma kyvykkyytensä ja 
mahdollisuusavaruutensa.

— Jorma Ollila



Työaika
etätyössä?

Ihmiset pohtivat johtajan ja pomon eroa… Johtaja
työskentelee avoimesti, pomo suljettujen ovien
takana. Johtaja johtaa, pomo patistaa.

— Theodore Roosevelt



Yhteisöllisyys

• Oman työyhteisön ja työkulttuurin tunnistettavuus

• Sosiaalisten suhteiden vaaliminen

• Tunnesiteet, tärkeiden asioiden jakaminen

• Miten mahdollistetaan?

• Miten korvata käytäväkeskustelut?



Hyvät johtajat saavat ihmiset tuntemaan olevansa asioiden ytimessä, ei
ulkopuolella. Jokainen tuntee voivansa antaa oman osuutensa organisaation
menestykseen. Kun näin käy … heidän työnsä saa merkityksen.
— Warren G. Bennis



Johtajaksi ei synnytä. Johtajaksi 
kasvetaan. Se tapahtuu 
samalla periaatteella kuin mikä 
tahansa kasvu … kovalla työllä.
— Vince Lombardi



Johtajaksi tuleminen on synonyymi omaksi itseksesi tulemisen kanssa. Se on 
näin yksinkertaista. Se on näin vaikeaa.

— Warren Bennis



Ole muutos, jota etsit.
— Mahatma Gandhi



Reppuun mukaan

• Johtamistavoilla on 
merkitystä erityisesti nyt

• Luo selkeyttä

• Tue kyvykkyyttä ja 
autonomiaa

• Mahdollista yhteisöllisyys

• Salli itsellesi mahdollisuus 
kasvuun

• Olet osana muutosta


