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-Kaikilla mahdollisuus vastata

-Ajankohtaiset asiat

-Uudet pandemiaohjeistukset

-Saa kysyä ja kommentoida

-Tallenne jälkikäteen katsottavissa

Muu johdon viestintä esim. 

videoilla

Viestintä organisaatiotasolla

-Johto mukana keskustelussa

ajantasaisesti

Ajankohtaiset asiat Intran

etusivun uutiset ja info-palstalla

-Kiertävät yksiköissä

kuuntelemassa ja 

keskustelemassa

-mm. johtajaylilääkäri, 

johtajaylihoitaja, työsuojelu

Koottuna kaikki COVID-19 

viestintä, ohjeistukset, 

muistiot ja koulutukset

-Koko organisaation

sähköpostijakelulla tärkeimmät

asiat, harkitusti

-Osa kohdennetusti

COVID-19 sivut

intrassa

Johtajaylilääkärin

henkilöstöinfo

viikottain

Tukitiimi

Viestintä ulospäin

Jatkuva

henkilöstökysely

Intra

Sähköposti

Teams

Avoin

Keskustelualusta

Yammer

Ohjeet, 

videot, 

koulutukset

Videot



Käymme yhdessä säännöllisesti

läpi ja nostetaan kehitettäviä

asioita konkretiaan

-Kuuntelen, kysyn, tuen, puutun

tarvittaessa

Esimies kuuntelee
ja tukee

Vältän sähköpostin käyttöä

palautteen annossa.

-Kaikkea ei voi osata, pitää olla 

mahdollisuus ja aikaakin

perehtyä ja kouluttautua

Otan kontaktin ja kysyn

säännöllisesti kuulumiset

-Huolehdin, että kohtaamisia myös 

kasvokkain

Mitä kuuluu?

Varhainen

tuki

Panostan

perehdytykseen

Jatkuva

henkilöstökysely

Olen tavoitettavissa, 

kysyn, kuuntelen, 

kuulen 

Tuen

Annan palautetta

Etänä:

-Soittaa säännöllisesti

-Teams kalenteroituna

säännöllisesti-Kuuntelen ja tuen

-Tartun kuulemaani

-Etänä kameran kanssa, 

puhelimitse, sähköpostilla

Otan kopin 

kuullusta

Autan ohjeiden löytämisessä ja 

tulkinnassa.   

Kiinnitän entistäkin

enemmän huomioita

kiitoksen ja positiivisen

palautteen antamiseen

Annan korjaavan palautteen

turvallisesti, nolaamatta, 

kahden kesken

Kannustan kouluttautumisen ja 

perehdytyksen tärkeys

Etäkahvit

-Säännöllisesti , kalenteroitu

-Epämuodollinen, ei työasioita

-Kamerat päällä

Kehitys-

keskustelut

-Pyrin kriisitilanteessakin pitämään

-Ulkona kävellen, sisällä maskin 

kanssa tai Teamsilla kameran 

kanssa



-Lyhyen ja pidemmät tähtäimen

tavoitteet sanoitettu ja tiedossa

Esimies viestii

Miten toimitaan etänä

Jos joku asia tulee

keskusteluun pienemmällä

porukalla, välitän tiedon

kaikille sähköpostilla. 

Välitän tiedon

kaikille

Lyhyt yhteinen info 

aina vuoron aluksi

Käydään tavoitteet

läpi

Olen ajan tasalla

ohjeista ja 

organisaatiotason

viestinnästä
Seulon yksikköön 

tärkeän tiedon

Selkeät toimintatavat

Seulon tietotulvaa ja nostan

tärkeimmät asiat yksikössä

tiedotukseen

Viikottaiset sähköpostitiedotteet

yksikön keskeisistä asioista

-Sovittu, että nämä luetaan

Vastuutan myös henkilöstöä

seuraamaan viestintää

-> tietyt sovitut foorumit

Kaikilla tiedossa, miten

toimitaan, jos tulee

koronapotilas

Sovittu yhdessä, keskusteltu, 

harjoiteltu ja ohjeet

saatavilla

-Erityisesti etätyössä otan

puheeksi jollain tavalla kaikkien

kanssa

Säännölliset 

yksikkökokoukset

Hybridinä

-muutama paikalla ja loput etänä

-ennen kaikki eivät päässeet

mukaan eli tämä on hyväkin

muutos!

Etänä

-Teamsin käyttöä harjoiteltu

-Ainakin minä esimiehenä pidän

kameran päällä

Etätyökalut

-Esim. Jamboard

Kuulumiskierros

--Vaikka: Oma onnistumisesi tällä

viikolla?

Teemme aina kokouksista

muistion, jotka ovat kaikkien

saatavilla

Olemme hankkineet

etätulkkauksen, koska

koronatilanteen vuoksi tulkki ei

ole paikan päällä

Meillä keskustellaan face to face 

viikon polttavat ja merkataan

taukotilan reissuvihkoon

läpikäydyt asiat. Tavoittaa meillä

paremmin kuin s-posti

Säännöllinen Teams-tapaaminen

kalenterissa, kahden kesken


