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Johtaja on Media! Oy

• Johtaja on Media! luo 1-3/2021 kumppaneiden kanssa yhteiskunnallisesti rakentavan
•
•

•
•
•
•

ilmiön sote-sektorin asiakas- ja hoitotyön huomioimiseksi (jatkossa hoitajat)
Eri sote-sektorien työntekijöille tarjotaan mahdollisuus kuvata alalta poistumisen todellisia
syitä ja kertoa ratkaisuehdotuksiaan yhteiskehittämisen kautta
Luodaan helppo ja nopea areena, jossa vastataan anonyymisti ja otetaan kantaa muiden
vastauksiin:
• ”Mikä ajaa sinua pois asiakas- ja hoitotyöstä?”
• ”Mikä saisi sinua sitoutumaan ja jäämään työhön?”
• ”Miten konkreettisesti kehittäisit sote-sektorin asiakas- ja hoitotyötä?”
Vstausaikaa 3-5 vrk, jolloin introvertit ja hitaammat vastaajatkin ehtivät mukaan
Käytetään avoimia kysymyksiä ja luodaan läpinäkyvä prosessi
Osallistujat voivat nähdä vastaustensa jälkeen reaaliaikaiset siihen astiset priorisoidut
tulokset kaikista vastauksista = vahvistaa osallistumisen tunnetta
Kumppaniorganisaatiot saavat linkin reaaliaikaisiin vastauksiin intraansa
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• Missiona ajatus, että Suomi voisi olla maailman paras maa työskennellä hoitajana.
Hoitajat itse määrittävät, mitä se käytännössä tarkoittaa.
• Prosessin tavoitteena on antaa hoitajien mielipiteille ääni, luoda teemasta
rakentavaa näkyvyyttä ja konkretisoida kehittämistoimia johtamiskäytänteisiin

• Prosessin arvot:
• Prosessin vaiheista, kumppaneista ja arvoista kerrotaan läpinäkyvästi
• Mukana olevat kumppanit sitoutuvat projektiin liittyvässä viestinnässään
rakentavaan sävyyn, ollaan hoitajien asialla
• Hoitajien TOP 10 priorisoidut mielipiteet ja kehittämisideat julkaistaan
sensuroimattomasti
• Kumppanitahot lupaavat hyödyntää saatuja vastauksia toiminnassaan
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YKSITYINEN
SOTEYRITYS

JULKINEN
SOTEORGANISAATIO

3.SEKTORIN
SOTEORGANISAATIO

HOITAJIEN
AMMATTIYHDISTYS

johtajaonmedia.fi

Prosessin kumppanit eri
sektoreilta tekevät laajalla
rintamalla työtä hoitajien puolesta.
Samalla saadaan relevantteja
keskustelun ja kehittämisen
aiheita omaan toimintaan ja
yhteiskunnalliseksi
puheenaiheeksi.

• Prosessi toteutetaan kevyellä yhteistyöllä, jossa Johtaja on Media! Luo 1-vaiheessa
•
•
•

•
•
•
•
•

laajasti osallistavan kyselyn 1/2021 suomalaisille hoitajille
Kyselyssä hyödynnetään Innoduel-osallistamisen työkalua
Kumppaneiksi valitaan eri maantieteellisiltä ja sektori-alueilta sote-alan yrityksiä, julkisia
organisaatioita, 3. sektorin toimijoita, sekä ammattilittoja.
Johtaja on Media! kutsuu kumppanit ideoimaan viestintätoimia, jotta prosessista
saadaan mahdollisimman paljon rakentavaa näkyvyyttä
Prosessissa annetaan aito ääni hoitajien mielipiteille
Prosessi esitellään nettisivulla läpinäkyvästi
Prosessin 1. vaiheessa haetaan valtakunnallinen näkökulma
2. vaiheessa 2-3/2021 syvennytään paikallisen tason osallistamiseen ja valitaan
1.vaiheessa nousseista tuloksista organisaatiokohtaisesti tärkein teema
yhteiskehittämisen aiheeksi
2. vaiheen kysymyksenasettelu ja tulokset ovat organisaatiokohtaisia
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Ongelma:
Hoitajakato

Vaihe 2 tulokset
ja niiden
hyödyntäminen
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Kumppanien
kanssa pohditut
viestintätoimet

Vaihe 2:
Paikallinen osallistaminen
Innoduel-työkalulla

Vaihe 1:
Hoitajien laaja osallistuminen
Innoduel-työkalulla

Organisaatiokohtaiset
teema-valinnat ja vaihe 2
kysymysten määrittäminen

Vaihe 1
tulokset,
jotka jaetaan
heti

Valtakunnallisten
tulosten julkistaminen
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Kumppaneiden logot

Saadaan strukturoidut vastaukset
Mikä saisi sinut sitoutumaan ja motivoitumaan
hoitajan työhön?

Arvoisa hoitaja! Mikä saisi sinut sitoutumaan
ja motivoitumaan hoitajan työhön?

Kumppaniorganisaatiot voivat lisätä
reaaliaikaisen tuloslinkin omille sivuilleen
johtajaonmedia.fi

• Johtaja on Media! vastaa prosessin
tiedonhankinnasta ja tiedon jakamisesta
• Kumppanit saavat prosessin myötä dataa, sekä
positiivista ja rakentavaa näkyvyyttä
• Lopputuloksena saadaan TOP 10 listaus kaikkien
osallistujien priorisoiduista vastauksista eri
kysymyksiin
• Kumppanit saavat oikeuden kaikkeen kyselyn kautta
syntyneeseen dataan
• Kumppanit voivat hyödyntää aiheeseen liittyviä
sisältöjä sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässään
• Johtaja on Media! laskuttaa sovitun
kumppanuusmaksun tulosten julkistamisen jälkeen
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Mahdollisuus rakentaa
yhteiskunnallisesti merkittävä ilmiö ja
tuoda ratkaisuehdotuksia ajankohtaiseen
ongelmaan sekä relevantin
puheenaiheen vaalikeskusteluihin.

Johtaja on Media! on johtajuus- ja
arvoviestinnän toimisto, joka tukee
organisaatioita vahvempaan maineeseen,
kasvuun ja luottamukseen.
Tärkeimmät arvot ovat asiakkaiden
kunnioittava kohtelu ja rakentava viestintä.
Toiminta pohjautuu akateemiseen
tutkimukseen, johtajuuden ja viestinnän
kokemuksiin, osallistamisen työkaluihin, sekä
laajaan verkostoitumiseen.
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