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Johtaja on Media! Oy

• Johtaja on Media! toteutti 8.-25.2.2021 valtakunnallisen hoitajien osallistamisen, jossa lähes
1.300 hoitajaa vastasi kysymyksiin ja arvioi toisten antamia vastauksia. Prosessista
priorisoituivat tärkeimpinä vastauksina seuraavat:

• 1: Miten sote-alan asiakas- ja hoitotyötä pitäisi konkreettisesti kehittää? (n=9849)
• Vastauksissa korostuvat palkan lisäksi työnohjauksen saaminen, riittävä aika
perehdyttämisiin ja työtehtävien jakautuminen eri roolien kesken.

• 2: Mitä arvostat sote-alan asiakas- ja hoitotyössä? (n=11674)
• Vastauksissa nousee voimakkaasti kollegoiden ja hyvän esimiestyön arvostaminen.
Yksilön kohtaaminen ja työn tekeminen yhdessä asiakkaan kanssa ovat myös voimakas
arvostustekijä.

• 3: Mikä voisi ajaa hoitajia pois sote-alan asiakas- ja hoitotyöstä? (n=8684)
• Työn vaativuus, kuormittavuus ja eettinen taakka suhteessa palkkaan saavat hoitajat
pohtimaan alanvaihtoa. Henkilömitoitukset huolettavat. Myös arvostuksen puute ja
heikoksi koettu esimiestyö lisäävät halua poistua alalta.
johtajaonmedia.fi

• Kyselyn ja aiempien sote-alan sparrausten perusteella nostamme esiin:
•
•
•
•
•

Johtajavalinnat – valitaan johtajia, jotka haluavat kantaa vastuuta ja ratkoa vaikeita ongelmia
Hoitotyön arvostaminen – osoitetaan konkreettisesti arjen tilanteissa
Osallistaminen – hoitajien jatkuva kevyt osallistaminen ja huomiointi
Läpinäkyvä viestintä – avoin, proaktiivinen ja kasvollinen dialogi

Linkki tiedotteeseen

• Suosittelemme, että sote-työnantajat kuuntelevat nyt hoitajiensa odotuksia ja
toiveita tarkalla korvalla. Se voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti. (hinnat s. 7)
• Tarjoamme työnantajille organisaatiokohtaisen hoitajien osallistamisen.
• Osallistamisen kysymyksenasettelu ja tulokset ovat organisaatiokohtaisia.
Autamme kysymyksissä, fasilitoimme kyselyn ja tuemme prosessin viestinnässä.
• Aikataulut sovitaan jokaisen sote-työyhteisön kanssa erikseen vuodelle 2021.

HALUAN KESKUSTALLA AIHEESTA LISÄÄ
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Teema:
Hoitajien
mielipiteet

Kumppanien
kanssa pohditut
viestintätoimet

Vaihe 2 tulokset
ja niiden
hyödyntäminen

Vaihe 1:
Hoitajien valtakunnallinen
osallistuminen 8.-25.2.2021

Vaihe 2:
Työyhteisökohtainen
osallistaminen 2021 aikana

Toteutus työyhteisökohtaisesti vuoden 2021 aikana
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Vaihe 1 tulokset
jaetaan
25.2.2021

Keskustelun
herättäminen tuloksista

johtajaonmedia.fi

• Johtaja on Media! vastaa prosessin tiedon
hankinnasta ja jakamisesta
• Työnantajat saavat
• tärkeää tietoa hoitajien odotuksista
• vahvistusta työnantajakuvalleen
• oikeuden kyselyn kautta syntyneeseen dataan
• linkin intraansa reaaliaikaisiin vastauksiin
• hyödyntää aiheeseen liittyviä sisältöjä
viestinnässään oman harkintansa mukaan
• Johtaja on Media! laskuttaa sovitun maksun tulosten
julkistamisen ja avainhenkilöiden sparruksen jälkeen

HALUAN KESKUSTALLA AIHEESTA LISÄÄ
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Mahdollisuus rakentaa työyhteisöön
osallistava ja luottamusta rakentava
ilmiö, jossa henkilöstö kokee
pääsevänsä aidosti vaikuttamaan
työoloihin ja johtamisen käytänteisiin.

SOTE-ORGANISAATIOKOHTAINEN OSALLISTAVA PROSESSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisaatiokohtainen osallistava kysely hoitajille (2-4 avointa kysymystä)
Konsultaatio kysymysten valintaan ja viestinnän suunnitteluun
Kyselyn toteutus offline tai online sovitun mukaisesti
Offline-kyselyn reaaliaikaisten tulosten linkittäminen organisaation intraan (koodi)
Online-kyselyssä fasilitaattori toteuttaa osallistamisen reaaliaikaisesti kutsuttuna
asiakasorganisaation videopalaverissa
Vastausten data ja tulosten läpikäynti avainhenkilöiden kanssa
Konsultaatio (1h Teams) tiedon hyödyntämisestä kyseisen sote-organisaation
johtamisessa ja viestinnässä
Organisaation sote-työntekijämäärä
Alle 1.500
1.500-5.000
Yli 5.000

2-vaiheen hinta (+ alv 24 %)
2.900 €
3.900 €
4.900 €
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Johtaja on Media! on johtajuus- ja
arvoviestinnän toimisto, joka tukee
organisaatioita vahvempaan maineeseen,
kasvuun ja luottamukseen.
Tärkeimmät arvomme ovat asiakkaiden
kunnioittava kohtelu ja rakentava viestintä.
Toimintamme pohjautuu akateemiseen
tutkimukseen, johtajuuden ja viestinnän
kokemuksiin, osallistamisen työkaluihin, sekä
laajaan verkostoitumiseen.
Jukka Saksi
KTT, MBA
johtajuus- ja arvoviestinnän konsultti
040-501 8357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi
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