
Etänä Enemmän – sote-työ uudistuu

LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN JOHTAMISEN PERUSTAITONA 
24.11.2020 KLO 13-15:30



ILTAPÄIVÄN OHJELMA
• 13.00 Avaus, kehittämispäällikkö Jaana Näsänen, KT

• 13.10 Luottamuksen rakentuminen - vuorovaikutuksella turvallista toimintakulttuuria, 
osaamispäällikkö Outi Wallín ja lehtori Jussi Savolainen, TAMK

• 13.45 Miksi luottamuksen rakentuminen on tärkeää arjen johtamisessa? projektipäällikkö Aija 
Tuimala, KT

• 14.00 Tauko

• 14.10 Käytännön esimerkkejä ja työkaluja oman työn tueksi

• Yhteisöllinen toimintakulttuuri ja esimiestyö rakentaa luottamusta, sosiaali- ja terveysjohtaja Pirjo 
Manninen, Heinolan kaupunki

• Johtaminen täydellisen epävarmuuden ympäristössä, johtaja Harri Hagman, SataDiag-liikelaitos

• 15.20 Mitä viemme tästä mukanamme omaan organisaatioon - keskustelu

• 15.30 Teemavalmennus päättyy



HANKE TARJOAA TUKEA JA VÄLINEITÄ ESIMIEHILLE 
ETÄ- JA KRIISIJOHTAMISEEN

Viestintätaidot 
kriisitilanteessa

Kriisitilanteiden ja 
traumojen käsittely

Etävertaistuki ja 
etämentorointi

Etä- ja kriisi-
työnohjauksen 
kehittäminen Digivälineet

Etäjohtamisen 
taitojen 

kehittäminen

Johtaminen ja roolit 
kriisitilanteissa 

SOTE-ETÄTYÖN 
TUKEMINEN 

KRIISITILANTEISSA
TYÖMUOTOJA



Tervetuloa myös muihin valmennuksiin!
www.etanaenemman.fi

JOULUKUU - VIESTINTÄ

• 1.12.2020 klo 13-14.30, Viestinnän merkitys kriisissä ja etäjohtamisessa, Etänä Enemmän -sote-työ 
uudistuu -hanke

• 3.12.2020 klo 9-10.30 Organisaation uudistumiskyky auttaa onnistumaan muuttuvassa 
toimintaympäristössä

• 11.12.2020 klo 13-15.30, Viestinnän merkitys kriisissä ja etäjohtamisessa teemavalmennus (caseina
Kouvola ja Kanta-Hämeen shp), Etänä Enemmän -sote-työ uudistuu -hanke

• 15.12. klo 9-10.30 Avoin ja johdonmukainen tiedonkulku, Lähijohtamisen Akatemia

Kaikki tilaisuudet järjestetään etänä. Voit ilmoittautua myös kalenterimme kautta:

https://www.kt.fi/ajankohtaista/koulutukset-ja-tapahtumat

http://www.etanaenemman.fi/
https://www.kt.fi/ajankohtaista/koulutukset-ja-tapahtumat


Pienryhmäohjausta sote-organisaatioille

• Sote-työnantajaorganisaatioiden esimiehille 3-5 
pienryhmäohjauskertaa. Ajankohdat sovitaan ryhmän aikataulujen 
mukaisesti.

• Yhdestä tai useammasta saman organisaation yksiköstä

• Ohjausten tarkoituksena on tarjota luottamuksellista ja ohjattua 
keskustelua kriisi- ja etäjohtamisen sekä työhyvinvoinnin teemoista.

• Ryhmien valmentajina toimivat koulutetut työnohjaajat sekä kokeneet 
ryhmänvetäjät Tampereen ammattikorkeakoulusta.
Ryhmänä ilmoittautumiset:  aija.tuimala(at)kt.fi. 



24.11.2020

Opas on ladattavissa ilmaiseksi verkosta osoitteessa: 

https://www.kt.fi/julkaisut-ja-oppaat/2020/uudistuva-

johtaminen

Raportti on ladattavissa osoitteesta:

https://www.kt.fi/julkaisut-ja-

oppaat/2020/raportti-etatyosta-ja-sen-

hyodyntamisesta-kunta-alalla

KT:n maksuttomat julkaisut 

aiheeseen liittyen

https://www.kt.fi/julkaisut-ja-oppaat/2020/uudistuva-johtaminen
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