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Y li vuoden jatkunut koronapandemia on tuonut 
monenlaisia muutoksia ruokapalvelualan arkeen. 
Ruoka valmistuu edelleen paikan päällä keitti-
öissä, mutta esimiestyötä on tehty paljon etänä. 

Kunnallisissa ruokapalveluissa on jouduttu suunnittelemaan 
uudenlaisia tuotantoprosesseja vastaamaan muuttuvia palve-
lutarpeita. Ketteryyttä ja nopeaa reagointikykyä on vaadittu 
varsinkin kouluruokailun järjestämisessä. 

Vihdin kunnan ruokapalvelupäällikkö Tuija Wickströ-
min mukaan työn johtamisen ja organisoinnin näkökulmasta 

haastavaa on ollut erityisesti se, ettei varmaa tietoa päätösten 
tueksi aina ole ollut saatavilla. Tällä viikolla ei välttämättä ole 
vielä tiedetty, ovatko koululaiset ensi viikolla lähiopetuksessa 
ja koululla ruokailemassa vai pakataanko heille etäopetuk-
seen ruokakasseja. 

”Kun varmaa tietoa ei ole ollut, olemme yrittäneet johtaa 
henkilöstöä erilaisten olettamuksien varassa siten, että oikeat 
ihmiset olisivat oikeassa paikassa, eikä tulisi paljon turhaa 
työtä ja hävikkiä”, Wickström kertoo.

TEKSTI: Krista Korpela-Kosonen

KUVITUS: Freepik

MUUTOSTEN VUOSI 
Koronapandemia on tuonut ruokapalvelualan arkeen epävarmuutta ja nopeasti muuttuvia 
tilanteita. Se on korostanut esimiestyössä viestinnän roolia ja työyhteisön tuen tarvetta. 
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Ihmiset kaipaavat 
yhteisiä tapahtumia, 
joissa ollaan saman 

pöydän ääressä.

Viestinnän rooli korostuu 

Wickström on koronavuoden mittaan havainnut, että epä-
varmat ja nopeasti muuttuvat tilanteet ovat korostaneet vies-
tinnän merkitystä. Vähäisetkin tiedon rippeet ovat auttaneet 
varautumaan tulevaan paremmin kuin täydellinen epätietoi-
suus. 

”On aina hyvä, jos pystytään viestittämään edes jotakin en-
nakkoon. Vähintäänkin sen pystyy usein kertomaan, millaisia 
vaihtoehtoja nyt mahdollisesti ajatellaan”, Wickström sanoo.

Samaa sanoo kasvatustieteiden tohtori ja työhyvinvoinnin 
asiantuntija Pirkko-Liisa Vesterinen, jolla on pitkä koke-
mus johdon ja esimiesten työnohjaajana.  Vesterisen mukaan 
avoin ja toimiva viestintä on tärkeässä roolissa, kun työyhtei-
söjä tuetaan erilaissa muutostilanteissa. 

”Nostaisin viestinnän ihan ykköseksi. Koko ajan on tiedo-
tettava ja mieluummin etuajassa. Kaikesta mahdollisesta ja 
kaikille, joita muutos koskee”, Vesterinen toteaa.  

Wickström kertoo, että viestintä ja tiedonvälitys ovat ko-
ronavuonna vieneet paljon päivittäistä työaikaa. Viestintää 
on koko ajan seurattava, ja ajankohtainen tieto on välitettävä 
nopeasti kentälle. Käytössä on useita viestinnän kanavia: säh-
köposti, puhelinkeskustelut ja etäpalaverit. 

”Meillä on Vihdin ruokapalveluissa tehty aikamoinen di-
giloikka. Pidämme työnjohtajien kanssa 
paljon Teams-palavereja. Tämä on ollut 
uutta, sillä olemme tottuneet istumaan 
palavereissa samassa kokoushuoneessa tai 
ruokasalissa. Koronan myötä liikkumista 
eri toimipisteissä on kuitenkin vältetty. Se 
on tuonut ison muutoksen johtamiseen.”

Esimies tukee myös etänä 

Vihdin Ateria toimii laajalla alueella useis-
sa toimipisteissä. Valmistuskeittiöitä on 4 
ja palvelukeittiöitä kaikkiaan 22. Ruoka-
palvelutyöntekijät ovat myös korona-ai-
kana tehneet päivittäistä työtään keittiöissä. Ruokapalvelu-
työnjohtajat ovat läsnä keittiöiden arjessa, mutta he eivät 
kierrä eri toimipisteissä niin paljon kuin normaaliaikana. 
Tuija Wickström tekee ruokapalvelupäällikön työtään lähes 
yksinomaan etätyönä kotitoimistolla. 

”Etätyö on ollut suuri muutos. Kaipaan jo säännöllisiä 
käyntejä keittiöissä. Minulla on läheinen yhteys ruokapuolen 
työnjohtajiin. Olemme yhteydessä päivittäin. Siinä mielessä 
en koe, että olisin etääntynyt keittiöiden arjesta. Silti tuntuu, 
että välillä olisi hyvä kohdatakin yhdessä”, Wickström sanoo. 

Pirkko-Liisa Vesterinen kertoo, että yhteistyön mahdol-
listaminen on yksi iso haaste etäjohtamisessa. Niin työn-
tekijät kuin esimiehetkin kaipaavat tunnetta työyhteisöön 
kuulumisesta. Toiset työntekijät tarvitsevat esimiehen tukea 

enemmän, toiset vähemmän. Vesterinen kannustaa esimiehiä 
säännölliseen yhteydenpitoon työntekijöiden kanssa.

”Vähintään kerran viikossa olisi hyvä vaikka soittaa ja ky-
syä kuulumisia. Ihmiset kaipaavat tunnetta, että esimiestä 
aidosti kiinnostaa, missä mennään. Muutostilanteessa työ-
yhteisössä ilmenee monenlaisia tunteita ja epävarmuus, jota 
korona-ajassa koko ajan eletään, alkaa rasittaa ihmisiä. Olisi 
tärkeää kuunnella tunteita, joita tilanne synnyttää. Se var-
masti helpottaa työntekijää.”

Vesterisen mukaan etätyötä tekevillä esimiehilläkin voi 
tulla työssä yksinäisyyden kokemuksia. Myös he tarvitsevat 
yhteisiä hetkiä kollegojen kanssa. Jos fyysiset kohtaamiset 
eivät ole mahdollisia, etätapaamisestakin voi ammentaa jak-
samista. 

”Kollegojen kanssa voi luoda yhteisiä käytäntöjä. Miten 
rajataan ja aikataulutetaan työtä, ettei koko vuorokausi ole 
pelkkää työntekoa. Yhdessä vähän niin kuin vartioidaan toi-
sia, että jaksetaan”, Vesterinen sanoo. 

Vihdin Ateriassa esimiehet pitävät säännöllisin soitoin ja 
etäkontaktein yhteyttä varsinkin niihin työntekijöihin, jotka 
työskentelevät yksin esimerkiksi pienen päiväkodin tai kou-
lun keittiössä. Korona-aika on tehnyt työstä aikaisempaa yk-
sinäisempää, sillä työnkuvasta puuttuvat tällä hetkellä isot 
alueelliset palaverit, joihin on yleensä kokoonnuttu säännöl-
lisesti yhdessä kollegojen kanssa. 

”Ihmiset kaipaavat yhteisiä tapahtu-
mia, joissa ollaan saman pöydän ääressä. 
Siksi on tärkeää, ettei ketään unohdeta, 
vaan pidetään säännöllisesti yhteyttä. 
Tätä meidän esimiehet ovat kyllä huomi-
oineet”, Wickström kertoo.

Mahdollisuus omaksua uutta 

Pirkko-Liisa Vesterinen sanoo, että ih-
misten välillä on eroa siinä, miten he so-
peutuvat työyhteisön muutostilanteisiin. 
Joillekin itseohjautuvuus on helpompaa 

kuin toisille, ja osa tarvitsee tukea toisia enemmän. 

”Herkkä kuuntelu on tärkeää. Työntekijöiltä on hyvä ky-
syä, mikä heitä motivoi ja millaisia ongelmia he ehkä kokevat 
uudessa tilanteessa. Kun työntekijät itse antavat vastauksia, 
esimiehen on helpompi johtaa”, Vesterinen toteaa. 

Tuija Wickströmin mukaan korona-ajan epävarmuus ja 
muuttuvat tilanteet ovat eniten kuormittaneet työntekijöitä, 
jotka tykkäävät siitä, että työt sujuvat päivittäin tutun rutiinin 
mukaan.

”Varmasti joukossa on niitä, joita jatkuva epävarmuus ja 
viikko viikolta vaihtelevat käytännöt häiritsevät.”

Pääosin henkilöstö on sopeutunut muuttuviin tilanteisiin 
hyvin. ”Henkilöstö on ollut erittäin muutoskykyistä ja jous-
tavaa”, Wickström kehuu.
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Pirkko-Liisa Vesterinen Tuija Wickström

Olisi tärkeää kuunnella tunteita, joita 
tilanne synnyttää.

Wickströmin mukaan nopea reagointi erilaisiin tilanteisiin 
kuuluu ruokapalvelualan ammatilliseen toimintatapaan joka 
tapauksessa. Keittiötyössä on totuttu nopeisiin muutostilan-
teisiin, kuten vaikkapa siihen, että ruokalistaa pitää lennossa 
muuttaa, jos tilattuja perunoita ei saadakaan. 

Vesterisen mukaan yhteiset onnistumisen kokemukset ja 
niiden jakaminen pitävät yllä hyvää työvirettä ja tiimihenkeä. 
Kun työyhteisössä ei nähdä uutta tilannetta pelkästään haas-
teena ja uhkana, se tarjoaa parhaimmillaan mahdollisuuden 
oppia ja omaksua uusia työtapoja. 

”Tällainen suhtautuminen auttaa jaksamaan epävarmojen 
aikojen yli”, Vesterinen sanoo.

Samaa mieltä on Tuija Wickström: ”Maailma on historias-
saan kokenut kaikenlaista. Tästäkin selviämme. Hyvällä orga-
nisoinnilla ja viestinnällä pystymme tukemaan sitä, että keitti-
öiden toimintaa ylläpidetään myös muuttuvissa tilanteissa.”             
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