
Nykyään työntekijät työskentelevät yhä enemmän kotoa käsin ja muista 
etätyöpisteistä. Lisäksi tiimit ovat hajautuneet eri paikkakunnille tai jopa 
eri maihin ja aikavyöhykkeille. Tämän seurauksena johtajan on opeteltava 
pitämään yhteyttä työntekijöihinsä erilaisten teknisten käyttöliittymien 
välityksellä. Tähän työskentelytapaan liittyy sekä hyötyjä että haittoja.

Johtaminen etäympäristössä on hankalaa. Kommunikointi muuttuu 
haastavammaksi, kun sanatonta viestintää ja kehonkieltä on vähemmän. 
Tämän vuoksi voi olla vaikeaa luoda hyviä suhteita ja rakentaa luottamusta 
työntekijöiden välillä.

Etätyöntekijöiden voi myös olla vaikeaa sopeutua uuteen työskentelytapaan. 
Tavoitteiden ymmärtäminen on vaikeampaa, kun työtä on tehtävä ilman 
johtajan läsnäoloa. Pidempikestoinen etätyöskentely voi tuntua eristävältä, 
olla henkisesti kuluttavaa ja vähentää yhteydenpitoa työkavereihin. Lisäksi 
on pystyttävä soveltamaan uusia viestinnän ja yhteistyön mahdollistavia 
tekniikoita.

Etäjohtamisen™ -valmennus opettaa etäjohtajille tarvittavat taidot, joilla he 
voivat lisätä etätyötä tekevien tyytyväisyyttä, sitoutumista ja tuottavuutta.
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TESTATTU MALLI ETÄTYÖLÄISTEN 
TEHOKKUUDEN JA SITOUTUMISEN 
PARANTAMISEKSI

Etäjohtaminen™ on verkkovalmennus, joka koostuu kolmesta kahden 
tunnin mittaisesta osiosta. Se tarjoaa osallistujille mielenkiintoisen 
oppimiskokemuksen, johon kuuluu opastusta, neuvoja, pohdintaa 
ja ryhmätöitä sekä mahdollisuus harjoitella uusia taitoja turvallisessa 
ympäristössä. Valmennus tarjoaa osallistujille myös mahdollisuuden 
jakaa kokemuksiaan ja hyväksi havaittuja tapoja etäjohtamiseen.

Valmennus perustuu lähes 20 vuoden kokemukseen etäjohtamisen 
kehittämisestä, ja se keskittyy kolmeen keskeiseen käytäntöön, joiden 
on todennettu tehostavan johtamistaitoja etäympäristöissä.

• Ole tarkkaavainen ja tietoisesti läsnä opettaa johtajia 
kommunikoimaan etätiimin jäsenten kanssa, käymään vaikuttavia 
keskusteluja ja kunnioittamaan jokaisen työskentelytapoja.

• Vaali yhteistyötä auttaa johtajia rakentamaan luottamusta ja 
tukemaan yhteydenpitoa sekä hyödyntämään etäviestintävälineitä.

• Vauhdita suorituksia ja kehittymistä opettaa johtajille, kuinka 
he voivat auttaa työntekijöitään parantamaan suorituksiaan ja 
kehittymään.

Ota yhteyttä Blanchard Finlandin myyntiin 

02-2828 511 tai info@educo.fi
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