
ALMA TALENT 

KL 
Nainjohdetaan hybridimaailmassa- viisi tarkeaa oppia 
koronavuodesta 

19.9.2020 16:00 I TYOELÀMAI JOHTAMINEN FAI<TA DIGITALOUS I<ORONAVIRUS 

Korona haastaa totutut kaytannot. Nykyinen tyéielama an yhdistelma fyysista ja virtuaalista 
lasnaoloa. I<UVA: UNDREY 

Kauppalehti Fakta julkaisee Kalle Heikkisen, William Kerrin ja 
Panu Routilan kirjoittaman johtamista kasittelevan artikkelin. 

@ Lukuaika noin 7 min 

Viime kuukaudet ovat heittaneet johtajat taysin uuteen ja ennakoimattomaan 
tilanteeseen. Paluu kohti uutta normaalia kaynnistyy vahitellen kesan ja syksyn 
kuluessa. Tama uusi normaali tulee olemaan hydridimaailma jossa yhdistyy 
fyysinen ja virtuaalinen johtaminen. Ohessa havaintoja parhaiden 
yritysjohtajien johtamiskaytannoista joiden uskomme olevan arvokkaita 
riippumatta siita mita tulevaisuus tuo tullessaan. 



Kriisin alkuvaiheissa johtajat ymmarrettavasti keskittyivat siihen etta saatiin 
kassavirta yllapidettya, toimintoja sopeutettiin uusiin realiteetteihin ja 
varmistettiin kriittisten toimintojen jatkuvuus. Monilla firmoilla onkin nyt 
logistiikkaketjut ja tuotanto hyvassa kunnossa vastaamaan tuleviin haasteisiin. 
Kaikki nama sopeutukset on tehty varsin laajassa yhteisymmarryksessa. 

Esimerkiksi keskustelut ammattiliittojen kanssa ovat sujuneet paremmassa 
hengessa kuin ehka koskaan aikaisemmin. Olemme myos nahneet, etta Q2-

tulokset ovat olleet parempia kuin uskottiinkaan, 

Monet yritykset ja erityisesti johtajat ovat luoneet uusia johtamiskaytantoja 
jotka sopivat virtuaaliseen maailmaan. Esimerkkeja naista ovat virtuaaliset 
happy hourit tai virtuaaliset illalliset mahdollistamaan mutkattomampaa 
vuorovaikutusta. Eraan yrityksen hallituksen valmistelevassa kokouksessa jopa 
tarjottiin tasmalleen sama illallinen viineineen Suomessa ja Ruotsissa samaan 

aikaan ja samassa hotelliketjussa jotta syntyi yhteisen kokemuksen tuntu. 

Parhaat johtajat eivat kuitenkaan kriisin alettua vain karsineet kuluja ja 
yrittaneet yllapitaa nykyista tilauskantaa. He ovat jatkaneet aktiivisesti uusien 
myyntiliidien kehittamista. Uskomme etta juuri naiden firmojen tulokset ja 
kasvu tulevina vuosineljanneksina tulevat erottumaan muista. Ne jotka ovat 
keskittyneet vain kulujen karsintaan saivat ehka kvartaalituloksen kuntoon, 
mutta tama kostautuu seuraavina kuukausina. 

Oppi #1: Virtuaalinen johtaminen vaatii ornat pelisaantonsa 

Fyysiset tapaamiset ja kohtaamiset, olivat ne sitten suunniteltuja tai 
suunnittelemattomia, ovat olleet johtajien keskeinen keino aistia tiimin 
sitoutumista, arvioida tiimia ja luoda luottamusta. Tyokalut kuten Zoom ovat 
hyvia asiapitoisissa tai formaaleissa kokouksissa. Nama pienet nyanssit ovat 
kuitenkin yhta tarkeita mutta paljon haastavampia virtuaalisessa maailmassa. 

Etatyoskentely on onnistunut varsin hyvin viime kuukausina. Tama on 
kuitenkin paljolti rakentunut jo olemassa olleiden siteiden ja luottamuksen 
varaan. Ajan kuluessa ja henkiloston vaihtuessa valmiiden siteiden merkitys 
tulee vahenemaan. Voikin olla etta johtajan joka on aikaisemmin tottunut 
johtamaan 15-20 hengen tiimeja fyysisissa tapaamisissa onkinjarkevampaa 
jakaa tiimit 4-5 hengen virtuaalisiin ryhmiinjotta niissa paastaan aitoon 
keskusteluun ja sitoutumiseen. 

Johtajien on myos tiedostettava etta nuoremmille digitaaliseen maailmaan 
kasvaneille tunteiden ja nyanssien viestiminen virtuaalisesti on luontevaa - silla 
seurauksella, etta seniorimmat tyontekijat voivat joskus tuntua suhteellisesti 



etaisemmilta. Organisaatiot kuitenkin tarvitsevat laajaa osaamispohjaa jo ten 
johtajan on opittava ymmartamaan ja johtamaan naita tyylieroja. 

Virtuaalinen tiimityo vaatii myos jatkuvaa saatamista. Johtajan on oltava 
hereilla etteivat kriisin alkuvaiheessa syntyneet kokouskaytannot jamahda 
pysyviksi kokoustamisiksi vaan etta tiimikaytannot pysyvat ela vina ja vastaavat 

todellisiin tarpeisiin. 

Puheenvuorojen jakaminen kattavasti virtuaalisissa tiimeissa on taito sinansa. 
Johtajan on aktiivisesti haettava kriittista dialogia ja kaikkien osallistumista 
jotta syntyy todellista sitoutumista. Joissakin organisaatioissa osalle tiimia 
onkin nimenomaisesti annettu tehtavaksi ottaa vastakkainen kanta joka 
pakottaa siihen etta asiat kasitellaan riittavan monipuolisesti. Hiljaa oleminen ei 
aina ole samaa kuin sitoutuminen. 

Oppi #2: Johtajan keskeinen tehtava epavarmuudessa on antaa asioille merkitys 

Kukaan ei tieda mita seuraavat 12 kuukautta tuovat tullessaan. Tuleeko V:n 
muotoinen talouden nopea elpyminen jonka jalkeen viime kuukausien 
tapahtumat jaavat pelkaksi muistoksi. Yhdysvallat, Eurooppa ja Aasia kulkevat 

joka tapauksessa omilla kehitysurillaan. Taman kaiken keskella monet 
johtotiimit ovat kayttaneet 90 prosenttia ajastaan suunnitelma B:hen 
suunnitelma A:n sijasta. 

Uusi normaali tulee aikanaan mutta talla hetkella emme tieda mil ta se tulee 
nayttamaan. Skenaariot ovat nyt arvokkaita varmistamaan etta toimenpiteet 
ovat yhteensopivia mahdollisten kehityskulkujen kanssa. Mutta skenaariot 
eivat ole sama kuin etta yritetaan arvata lopputulema. Johtajan tehtava on 
auttaa luomaan merkitys eri lopputulemille ja sopeuttamaan toimenpiteet 

niihin. 

Johtajan keskeinen tehtava onkin valmistaa tiiminsa tahan epavarmaan 
dynamiikkaan. 90 prosenttia on liian paljon aikaa kayttaa skenariointiin. Aivan 
kuten innovaatioiden suhteen, johtajien on luotava oikea painotus nykyisen 
tuloksen tekemisen ja tulevaisuuden kasvun valilla. 

Oppi #3: Pysy ajan tasalla liiketoimintamallien muutoksista 

Nyt, kenties enemman kuin koskaan, johtajien on pysyttava ajan tasalla uusista 
liiketoimintamalleista ja -ajatuksista jo i ta syntyy maailman 
osaamiskeskittymissa kuten Bostonissa ja Piilaaksossa. On tosiasia etta 
innovaatiokello tikittaa naissa keskuksissa nopeammin kuin muualla, myos 
naina aikoina. 



Pandemia on jopa kiihdyttanyt monien trendien kuten automaation ja uusien 
tyoskentelymallien tuloa. Monet trendit joiden ajateltiin tulevan vasta 5-10 

vuoden kuluttua, ovat taalla jo nyt. Vaikka matkustusmahdollisuuksia on 
vahemman kuin ennen on johtajien syyta pysya ajan tasalla nais ta kehityksista. 

Ennen pandemiaa laajennetut johtoryhmat - kooltaan jopa yli 60 henkea -

saattoivat matkustaa viikoksi Bostoniin tyostamaan strategisia ja organisatorisia 
prioriteetteja maailman parhaiden ajattelijoiden ja ammattilaisten kanssa. Talla 
hetkella yhteydet huippuklustereihin on hoidettava sopeutetulla tavalla. 

Virtuaaliset sessiot ovat hyva korvike mutta ne toimivat paremmin 
lyhytkestoisempina ja pienemman ryhman kanssa. Teemojen on myos hyva olla 
kohdennettuja juuri sellaiseen tietoon jota nimenomaisesti kuhunkin 
ongelmaan tarvitaan. Johtajien tehtava on sitten levittaa naissa sessioissa 
saadut opit laajemmalle organisaatioon. 

Etakokouksista tuli arkea. Virtuaalinen ongelmanratkaisu on vaikeampaa kuin kasvokkainen 
johtaminen. 

Oppi #4: Virtuaalinen johtaminen on sopeutettava yrityskulttuureihin 

Matkustaminen globaalisti tulee vastaisuudessa olemaan rajoitetumpaa. Taman 
seurauksena yritysten etaisemmat toimipisteet joutuvat voivat joutua 
tilanteeseen jo issa niilla on aikaisempaa enemman itsenaisyytta tehda 
ratkaisuja, toki yleisjohdon asettamissa raameissa. Tama saattaa asettaa monet 
yrityskulttuurit uuteen ja hankalaan tilanteeseen. Joissakin kulttuureissa on 
totuttu suoraan ylhaalta tulevaan ohjaukseen. 



Toisissa kulttuureissa taas jokaista asiaa haluttaisiin puida Hipi perinpohjaisesti. 
Jotkin yrityskulttuurit puolestaan taas ovat politisoituneempia kuin toiset. 
Virtuaalisessa maailmassa kaikki nama kaytannot saattavat kriisiytya. Johtajien 
on myos hyva tiedostaa etta virtuaalinen ongelmanratkaisu on vaikeampaa kuin 
olemassa olevan operaationjohtaminen. Voi vaatia monta Zoom-keskustelua 

tuottamaan sama tulos kuin kasvokkain flappitaulun aaressa. 

Asioiden selkiyttaminen ja uusien ajatusten synnyttaminen vaativat enemman 
aikaa ja huomiota. Toisaalta tietenkin Zoom, Teams ja Hangout-kokoukset ovat 
yleisesti toimineet yllattavan hyvin. On aivan mahdollista etta pandemian 
jalkeenkin matkustamisen vahenee aikaisemmasta kolmanneksella. 

Oppi #5: Ota kaikki mahdollinen irti fyysisista tilanteista 

Jonkin ajan kuluttua fyysiset tapaamiset tulevat mahdolliseksi. Naista 
tilanteista on otettava kaikki mahdollinen irti. Fyysinen vuorovaikutus on 
erityisen tarkeaa esimerkiksi silloin kun kasataan uusi tiimi jolla ei ole 
aikaisempaa kokemusta yhdessa toimimisesta. Toinen esimerkki on silloin kun 
prototyypista kehitetaan toimiva tuote ja sille liiketoimintamalli. Myos 

innovaatio vaatii fyysista tiimityota. 

Johtajien onkin oltava strategisia siina missa ja miten he kayttavat aikaansa. 
Painottaako johtoryhman ja hallituksen kokouksia? Uusia asiakkaita? Toimialan 
tapaamisia? Ostokohteita? Enta miten tasapainottaa aika hankalan 
liiketoimintaongelman ja toisaalta tiimin rakentamisen valilla? 

Johtajien on myos tiedostettava etta organisaatio lukee tarkasti naita 
painotuksia. Jos esimerkiksi jotain asiaa kasitellaan aina vain virtuaalisesti eika 
nosteta johtoryhman agendalle, organisaatio saattaa paatella etta naita asioita 
pidetaan vahempiarvoisina tai etta ne eivat ole avoimia keskustelulle. 

Vain aika nayttaa mitka edella kuvatuista johtamiskaytannoista tuottavat 
lyhyen tai pidemman tahtayksen etua. Esimerkiksi parhaat opit virtuaalisten 
kokousten johtamisesta leviavat vauhdilla. Samoin leviavat monet 
j ohtamiskaytannot. 

Voi myos kayda niin etta talouden mahdollinen nopea kaanne parempaan voi 
jalleen palauttaa en tisia kaytantoja ja vahentaa eroja johtamisessa. Meidan 
mielestamme tulevaisuus on kuitenkin paljon tata epavarmempi. Toivommekin 
etta tassa kuvaamamme alustavat o pit auttavat johtajaa, tapahtui 
tulevaisuudessa mita tahansa. 

Kalle Heikkinen, hallituksen puheenjohtaja, Baston iLab 

William Kerr, professori, Harvard Business School 

Panu Routila, hallituksen puheenjohtaja, Oriola 
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