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Mobiiliviesteillä
työhyvinvointia
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koet työhyvinvointijaksolle osallistumisen
tällä hetkellä?
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tiedonkeruussa ja yhteydenpidossa. Niiden
Sosiaali- ja terveysalalla käynissä olevaskäytöllä on havaittu olevan positiivisia vaisa suuressa palvelurakenneuudistuksessa
kutuksia työhyvinvoinnissa ja terveyskäythenkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen
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herätellä ajatuksia omasta hyvinvoinnista ja
painopisteistä. Etenkin lähiesimiehet ovat
saada tilannekohtaista tietoa. Asiakastyösratkaisevassa asemassa henkilöstön työsä mobiilimenetelmillä on mahdollista lisätä
hyvinvoinnin edistämisessä. Sosiaali- ja
palveluiden laatua, tehokkuutta, työn sujuterveysalan johtamisen toimintaympärisvuutta ja yhdistää työntekijöitä. (Blake 2008,
tö on muuttunut, mutta johtaminen nojaa
160; Cole-Lewis & Kershaw 2010, 56–57.)
edelleen vanhoihin käytänteisiin ja
Jyväskylän ammattikorvälineisiin. (Isosaari 2008,
keakoulussa ylemmän AMK:n
2–4; Vilkman 2016,15,
Avoimuus on
opinnäytetyönä toteutetus20–23.)
avain hyvään
sa kehittämistyössä luotiin
Terveydenhuoltotyöilmapiiriin.
yhteistyössä
perusturvaalalla mobiililaitteiden
Iloista viikonalkua!
palveluiden lähiesimiesten
käyttö kasvaa, mikä
kanssa työntekijöille työhyvinluo mahdollisuuksia ja
vointi-interventio, jossa hyödynnettarpeen mobiilimenetelmien
tiin eKoutsi-mobiiliviestiohjelmaa ja mobiilikehittämiseksi lähiesimiesten käytviestejä.
töön työntekijöiden työhyvinvoinnin ja
Kehittämistyö oli osa Jyväskylän amjohtamisen tueksi. Ekologisilla ja edullimattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston
silla mobiilimenetelmillä voidaan vastaMinä ensin! -hanketta, jonka tavoitteena oli
ta sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisiin
sote-alan työntekijöiden työhyvinvoinnin tuhaasteisiin terveydenhuollon resurssien
keminen digitaalisten palveluiden avulla sekä
vähentyessä, kustannusten noustessa ja
ammatillisen osaamisen vahvistaminen tulepalvelutarpeiden lisääntyessä.
vaisuuden tarpeita vastaavaksi. (Lovén, M. &
Punna, M. 2018.)
Mobiili taipuu

moneen käyttöön

Mobiilimenetelmiä ja tekstiviestejä hyödynnetään terveydenhuollossa eri toimialoilla yhä enemmän hyvinvointi-interventioiden välineenä, terveyden seurannassa,

Ideoita tiimeissä
lähiesimiesten kanssa
Työhyvinvointi-intervention ja mobiiliviestien suunnittelu tapahtui kevään 2017 aikana

työpajatyöskentelyssä, jossa ideoitiin yhpohjalta esimiehet nostivat esille työnUusia keinoja
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