Henkilöstökadon torjuminen vastuullisuuden ja empa an avulla
Empa atutkimus: terveydenhuollon henkilöstöpito ja -kato
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Empa a ja vastuullisuus – vahvoja yhdessä
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Vastuullisuus on kokemus, joka sitou aa tai karko aa
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Empa a-analy ikka – takana tunteet, ede ja data
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Empa atutkimus: terveydenhuollon henkilöstöpito ja -kato
Tilaaja: Medikumppani Oy | Toteu aja: NayaDaya Oy
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Hoitajien ja lääkärien tunteet
omaa työtä kohtaan

Hoitajat

Lääkärit

Vain posi ivisia tunteita kokevat
Vain nega ivisia tunteita kokevat
Polarisaa o (pos. ja neg. tunteita kokevat)
Ei tunne a, ei merkitystä
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Tunteet ja merkitykset – hoitajat
Merkitykset

Tunteet Tunnereak ot

Läheistä yhtey ä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luo amusta rakentava
Puoleensavetävä, uteliaisuu a herä ävä, osallistava ja mo voiva
Odo ama omalla tavalla ilahdu ava tai tavoi eita voimakkaas tukeva
Erikoislaatuisia, posi ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta herä ävä
Hyvinvoin a, nau ntoa ja viihtyvyy ä luova
Odotukset yli ävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava
Tarpeet ja tavoi eet rii ävällä tavalla täy ävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva
Hauska ja viihdy ävä
Epämielly äviä lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lievi ävä
Sisäisiä moraalistandardeja välillises rikkova
Vaikeas halli avia uhkia, huolia ja vaara lanteita aiheu ava
Ei-toivotun lanteen välillinen aiheu aja
Vahingon, ei-toivotun lanteen ja mielipahan aiheu aja
Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivo ua huomiota keräävä tai nöyryy ävä
Toiveet, lupaukset ja odotukset pe ävä
Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheu aja
Tuomi avan toiminnan aiheu aja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja
Vastenmielisten asioiden tuo aja tai moraalitonta toimintaa aiheu ava
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Pitkäkestoista katkeruu a herä ävä tai arkisia ikävyyksiä tuo ava
Ei omakohtaista merkitystä
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Hoitajat – oman työn merkitykset ja vaikutukset
1) Pallojen koko = Osatekijöiden merkityksellisyys
2) Pallojen sijain = Vaikutus käy äytymiseen
3) Värilliset palkit = Panostusten kohdentaminen

VAHVISTA TAI YLLÄPIDÄ

SITOUTUVA
VETÄYTYVÄ

KORJAA TAI UUDISTA

Vahvat signaalit

POLARISAATIO

NEGATIIVINEN
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POSITIIVINEN

1. Amma
2. Asiakkaat
3. Työssä onnistuminen
4. Palkka
5. Kuormitus
6. Aikataulut
7. Arvostus
8. Au aminen
9. Työnkuva
10. Johtaminen
11. Henkilöstöresurssit
12. Työyhteisö
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Lääkärit – oman työn merkitykset ja vaikutukset
1) Pallojen koko = Osatekijöiden merkityksellisyys
2) Pallojen sijain = Vaikutus käy äytymiseen
3) Värilliset palkit = Panostusten kohdentaminen

VAHVISTA TAI YLLÄPIDÄ

SITOUTUVA
VETÄYTYVÄ

KORJAA TAI UUDISTA

Vahvat signaalit

POLARISAATIO

NEGATIIVINEN
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POSITIIVINEN

1. Asiakkaat
2. Työssä onnistuminen
3. Merkitys
4. Au aminen
5. Työnkuva
6. Amma
7. Työyhteisö
8. Kuormitus
9. Arvostus
10. Amma taito
11. Monipuolisuus
12. Lääke ede
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Empa a-analy ikka piirtää lannekuvan vastuullisuudesta
henkilöstön tai asiakkaiden näkökulmasta
Kuvi eellinen esimerkki
ESG-elemen t

ESG-yksityiskohdat
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Puh. 040 505 7745
mo.jarvinen@nayadaya.com

Sustainable Growth Through Empathy
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Kiitos!

www.nayadaya.
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