
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Innostu työssä! Hanke 

Työhyvinvoinnin edistäminen 

 

 

Suomalaisia työhyvinvointipalveluita tarjoavia yrityksiä  

sekä työhyvinvointia edistäviä tekijöitä 

 

 

 
 
 
 
 

Projektiharjoittelutyö 
 

HAMK, sairaanhoitaja 
 

syksy 2018 
 

Kuisma Anni, Kummola Karla, Matara Johanna, Majander Noora, Pylvänen Saara 
 
 



1 
 

TIIVISTELMÄ 
 
 
 
 
Sosiaali- ja terveysala, koulutusohjelma: Sairaanhoitaja AMK 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
 
Tekijä  Kuisma Anni, Kummola Karla, Matara Johanna, Majander 

Noora, Pylvänen Saara  
 

Vuosi   2018 
 
Työn nimi   Innostu työssä! Hanke, Työhyvinvoinnin edistäminen 
 
Työn ohjaaja /t Marina Weck, Anja-Maija Huhdanperä-Ketonen 

 
 

TIIVISTELMÄ 
 

Tämän raportin tarkoituksena on tuoda näkyväksi työhyvinvointia edistä-
viä asioita, sekä esitellä Suomessa toimivia yrityksiä, jotka tarjoavat palve-
luitaan työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen. 
 
Työhyvinvoinnin muodostavat kokonaisuutena työ ja sen mielekkyys, sekä 
turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin kokemukset. Työhyvinvointia li-
säävät hyvä työyhteisön ilmapiiri, osaava johtaminen, työntekijöiden am-
mattitaito ja motivointi. Työhyvinvointia luovat työntekijät ja työnantaja 
yhdessä. Työhyvinvointia voidaan parantaa työolojen kehittämisellä, työ-
kykyä ylläpitävällä toiminnalla, toimivalla työterveyshuollolla ja ammatti-
taidon kehittämisellä sekä ylläpitämisellä. (STM, n.d.) 
 
Työhyvinvointi ei synny yksittäisten tempausten seurauksena, vaan sen 
saavuttaminen ja ylläpitäminen vaatii sitoutumista, ja on pitkäjänteistä 
sekä läpileikkaavaa. Sen on kohdistuttava työntekijöihin ja johtamiseen. 
Työyhteisön hyvinvointi vaikuttaa tutkimusten mukaan merkittävästi työn-
tekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin, tapatur-
miin, tuottavuuteen, voittoon, sekä asiakkaiden tyytyväisyyteen. Hyvin-
voiva työyhteisö vaikuttaa myös yrityksen maineeseen ja lisää sen vetovoi-
maan työnantajana. Tämä lisää kilpailukykyä. Työhyvinvointiin käytetyt in-
vestoinnit maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti. (TTL, n.d.) 
 
 

Avainsanat Työhyvinvointi, työyhteisö, johtamistaidot, terveys 
 
 
Sivut 19 sivua 

  



2 
 

ABSTRACT 
 
 
 
Social and Health Care, orientation: Nursing  
Häme university of applied sciences 
 
Author  Kuisma Anni, Kummola Karla, Matara Johanna, Majander 

Noora, Pylvänen Saara   
 
Year   2018 
 
Subject   Innostu työssä! Project, work wellbeing 
 
Supervisors  Marina Weck, Anja-Maija Huhdanperä-Ketonen 
 
 
ABSTRACT 
 

This report is meant to adduce things that advance work wellbeing, and to 
present companies, which offer their services to further work communities 
wellness. 
 
Work wellness is formed by work, the meaningfullness of it, and experi-
ences of safety, health and wellbeing. Work wellness is increased by work 
community’s good atmosphere, competent leading, workers professional 
skills, and motivating. Workwellbeing is created together by workers and 
employer. Work wellbeing can be improved by developing working condi-
tions, actions that maintain working abilities, with good work healthcare, 
and developing and maintaining working skills. (STM, n.d.) 
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1 JOHDANTO 

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu työstä ja 
sen mielekkyydestä, sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden koke-
muksista. Sitä lisäävät hyvä ilmapiiri työyhteisössä, onnistunut ja motivoiva 
johtavuus, sekä työntekijöiden ammattitaito. 
 
Vastuu työhyvinvoinnin edistämisestä ja ylläpitämisestä on työntekijöillä 
ja työnantajalla. Työnantaja mahdollistaa työympäristön turvallisuuden ja 
työntekijöiden tasavertaisen kohtelemisen, sekä vastaa hyvästä johtajuu-
desta. Työntekijöillä on vastuu omasta ammatillisesta osaamisestaan sekä 
henkilökohtaisen työkykynsä ylläpitämisestä. Jokainen henkilö työyhtei-
sössä voi vaikuttaa työhyvinvointiin. (STM, n.d.) 
 
Työkykyä ylläpitävä toiminta, toimiva työterveyshuolto sekä työolojen ja 
ammatillisen osaamisen kehittäminen parantavat hyvinvointia työssä, 
mikä edistää myös tuottavuutta. Näihin liittyviä palveluita Suomessa toi-
mivien yritysten esitellään tämän raportin lopussa. 
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2 STRESSI 

2.1 Stressin vaikutus työhyvinvointiin 

Lyhytkestoinen stressi voi auttaa tavoitteiden saavuttamisessa, mutta liial-
lisena tai pitkään jatkuvana se voi alkaa haitata jokapäiväistä elämää. Väli-
aikaisella stressillä on positiivisia vaikutuksia esimerkiksi tarkkaavaisuu-
teen ja keskittymiskykyyn.  
 
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi on tärkeää osata tunnistaa omat 
stressioireensa, sekä miten ne muuttuvat positiivisista negatiivisiksi. 
Stressi käsitteenä koetaan yleisesti kokemuksena kuormittavasta tilan-
teesta. Pitkään jatkunut stressitila on kuluttava ja syö työntekijän voima-
varoja. Negatiivinen stressi aiheuttaa myös fyysistä oireilua, kuten hen-
genahdistusta ja vatsaoireita. Positiivinen alkuvaiheen stressi voi puoles-
taan mahdollistaa työntekijälle keinoja haasteista selviytymiseen ja vireys-
tila yleisesti kohoaa. Stressistä palautuminen on erityisen tärkeää ja myös 
edellytys työhyvinvoinnille. (Suomen Mielenterveysseura, n.d.) 
 
Suomessa noin neljännes työntekijöistä kokee stressiä työssään. Vuorovai-
kutuksen, työtehtävän tai -järjestelyn ominaisuudet koetaan stressiteki-
jöinä. Myös esimerkiksi palautteen saannin puutteellisuus, työtahtiin vai-
kuttamattomuus, heikko tiedonkulku ja epäselvät tavoitteet vaikuttavat 
työstressin kehittymiseen. Psyykkisiä ja sosiaalisia syitä työstressin koke-
miseen on lukuisia ja ne ilmenevät eri tavoilla ihmisestä riippuen. Muut 
elämän osa-alueet puolestaan eivät yksinään aiheuta työuupumusta, 
mutta voivat nopeuttaa sen etenemistä. (TTL, n.d.) 
 
Stressaantuneen ihmisen arkeen kuuluu usein myös uniongelmia ja unet-
tomuutta muiden oireiden ohella. Tasapainoisesti jaetut elämän osa-alu-
eet auttavat lievittämään stressioireita. Työtä tai opiskelua, rentoutumista 
ja unta tulisi olla vuorokauden aikana kutakin kahdeksan tunnin jakso. 
Tämä auttaa kuormittavista tehtävistä palautumiseen. (Mehiläinen, 2015) 

2.2 Mielen ja kehon huoltaminen  

Kehon huoltaminen liikunnan, taukojumpan, hieronnan ja venyttelyn 
avulla on tärkeää palautumisen kannalta. Liikunta auttaa nukahtamaan no-
peammin, lievittää stressiä ja vähentää ahdistustiloja. Säännöllinen lii-
kunta auttaa selviytymään arjen haasteista ja kuormituksesta. Fyysisesti 
passiivinen elämäntapa ja istuen tehtävä työ aiheuttavat terveyshaittoja. 
Kokonaisterveyttään voi edistää arkiliikunnan lisäämisellä ja työn säännöl-
lisellä tauottamisella. (Suomen Mielenterveysseura, n.d.) 
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Stressi ja syömiskäyttäytymisen ongelmat ovat kytköksissä toisiinsa. Hor-
monien pitoisuudet, jotka vaikuttavat syömisen säätelyyn, muuttuvat 
stressin myötä. Tämä saattaa johtaa ”tunnesyömiseen”, jossa ruuasta hae-
taan lohtua tai yleisesti kaloripitoisen ruuan himoon. Hormoneista erityi-
sesti kortisoli, joka liitetään vahvasti stressiin, näyttelee suurta osaa syö-
miskäyttäytymisessä stressin aikana. (Mattila, 2018, s. 2) 
 
Mindfulness, eli tietoisuus- ja läsnäolotaidot, auttavat olemaan hetkessä 
läsnä sekä mahdollistavat keskittymisen kehittymisen. Mindfulnessista voi 
olla apua ahdistukseen, stressiin ja kivun lievittämiseen. Harjoitteiden 
avulla saadaan luotua yhteys omaan kehoon ja mieleen. Hyvänä esimerk-
kinä perinteisestä harjoituksesta toimii hengitysharjoitukset. Mindfulness 
on tarkoitus toteuttaa rauhallisessa paikassa omatahtisesti, jotta harjoi-
tuksesta saadaan mahdollisimman suuri hyöty stressin lievitykseen ja sisäi-
sen minän kuuntelemiseen. (Suomen Mielenterveysseura, n.d.) 

3 ELÄMÄNTILANTEET JA YKSILÖLLISYYS  

3.1 Perheellisyys 

Perhe-elämän ja työn yhteensovittaminen on tärkeää erityisesti silloin, kun 
kyse on yksinhuoltajaperheestä tai työntekijästä, jonka ikääntyneet, sai-
raat tai vammaiset perheenjäsenet tarvitsevat apua. Tasapainoa voidaan 
parantaa muun muassa työaika- ja työjärjestelyillä, yksilöllisillä joustoilla, 
perhevapailla ja työajan joustoilla sekä esimiehiä valmentamalla. Onnistu-
nut työn ja perheen yhteensovittaminen vähentää stressiä ja muuta psy-
kososiaalista kuormitusta. Perheystävällinen työpaikka on myös vetovoi-
mainen työpaikka. (STM, n.d.) 

3.2 Ikääntyminen 

Ikääntyneiden jaksamisesta työelämässä on tärkeää huolehtia, kun työ-
ikäisten määrä vähenee entisestään. Ikääntyvien työuraa voidaan pidentää 
työkyvyn ylläpidolla, joustavilla työajoilla ja muuttamalla työtehtäviä, jos 
toimintakyky alenee. Ikääntyneiden työkyvyn ylläpitämiseen kannattaa 
nyt panostaa, sillä ikääntyneet ovat entistä paremmassa kunnossa. (STM, 
n.d.) Työelämä myös vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuinka hyvin ihminen 
pärjää eläkkeellä. Tärkeää on löytää yhdessä firmalle ja yksilölle sopivia 
malleja, joissa työmäärää vähennetään ja sen kanssa joustetaan. (YLE, 
2010) 
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3.3 Erityisherkkyys 

Erityisherkkyys on ominaisuus, jota arvellaan esiintyvät jopa 15-20 prosen-
tilla väestöstä. Se on siis suhteellisen yleinen ominaisuus, eikä sinällään ole 
este työnteolle. Erityisherkkä henkilö voi olla tunnollinen työntekijä, ja hän 
voi olla hyvin itseohjautuva. Tällä ihmistyypillä on suurentunut riski kuor-
mittumiseen, koska heillä on synnynnäinen taipumus hermoston toimin-
nan herkkyyden vuoksi reagoida voimakkaasti esimerkiksi ympäristön ää-
niin tai valoihin, uutisiin tai vaikkapa omiin ajatuksiin ja tunteisiin. Erityis-
herkkä eläytyy voimakkaasti toisten asemaan ja havainnoi ympäristöään 
jatkuvasti. (TTL, 2014) 

3.4 Työn ja muun elämän tasapainottaminen 

Hyvä työnantaja huomioi työntekijöiden yksilöllisyyden ja mahdollistaa so-
pivan kuormituksen mukaisen työympäristön. Työntekijä voi vaikuttaa 
omaan jaksamiseensa harjoittamalla itsetuntemustaan ja kuuntelemalla 
omia tarpeitaan. Hyvä kommunikaatio työyhteisössä on avainasemassa 
ongelmanratkaisussa. 
 
Työn ja muun elämän yhteensovittamiseen voidaan soveltaa erilaisia käy-
täntöjä. Etätyö, toimivat sijaisjärjestelyt, kirjatut toimintaohjeet ja per-
heen huomiointi työpaikalla tukevat työntekoa erilaisissa elämäntilan-
teissa. Työpaikalla tulisi olla selkeästi määritelty, mitä työntekijän työteh-
täviin kuuluu. Työn kuormituksesta palautuminen on tärkeä taito meille 
kaikille. Työn ja muun elämän yhteensovittamisen ratkaisut ja selviytymis-
keinot ovat yksilöllisiä, mutta jokainen voi harjoitella itsetuntemusta ja 
oman elämän hallintaa. Tukea voi antaa esimies tai työtoveri, ja siihen voi 
järjestää myös koulutusta. (TTL, n.d.) 
 

4 TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVIEN ASIOIDEN ESITTELYÄ 

Työntekijän hyvinvointi kiinnostaa tänä päivänä yhä enemmän. Siihen liit-
tyen on tehty lukuisia tutkimuksia, joiden tuloksista on selkeästi nähtä-
vissä, että esimerkiksi työympäristöön, kommunikaatioon panostamisella, 
ja fyysisen sekä psyykkisen terveyden tukemisella on suuri merkitys työn-
tekijän työssä jaksamisen ja tuottavuuden suhteen. Tämän vuoksi työhy-
vinvointiin panostamisella on positiivinen vaikutus yrityksen toimintaan ja 
tuottavuuteen.  
 
Seuraavassa esittelemme erilaisten yleisten työhyvinvointipalveluiden vai-
kutuksia työhyvinvointiin. 
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4.1 Työtilat ja valaistus 

Työtilan valaistuksen suunnittelu on hyvä olla työtehtävien mukainen ja 
käyttäjälähtöinen. Hyvä valaistus lisää viihtyvyyttä, turvallisuutta, ter-
veyttä ja tuottavuutta. Hyvässä valaistuksessa vähenevät silmien rasitusoi-
reet ja terveyshaitat. Huonosti toimiva valaistus voi häiritä keskittymistä ja 
voi aiheuttaa virheitä. Työtilan hyvä valaistus on häikäisemätön, riittävä ja 
tasainen.  
 
Näköhavaintoon vaikuttavat työtilan valaistus, mutta tämän lisäksi myös 
tilan koko, värit sekä seinien ja katto pintojen heijastusominaisuudet. Va-
laistuksen tulee olla muunneltavissa työntekijän mukaan. Ikääntyneet tar-
vitsevat huomattavasti enemmän valoa kuin nuoret.  
 
Tilan pintojen kirkkaus erot, väri, heijastumissuhteet, valistusvoimakuus 
ovat tilan hahmotuksen avaintekijöitä. Valon väri lisää oleellisesti oikean 
informaation saatavuutta ympäristössä. Valo ja väri vaikuttavat myös ih-
misen mielentilaan ja sitä kautta työtehoon. (TTL, n.d.) 

4.2 Värit työympäristössä 

Värien avulla työympäristöä, työhyvinvointia ja jopa työtehoa voidaan pa-
rantaa monilla tavoilla. Se ei kuitenkaan ole aina helppoa. Värien avulla on 
mahdollista vaikuttaa ihmisen mielialaan. Harmaat, beiget ja haalean sini-
set värit rauhoittavat sekä myös hillitty vihreä on rauhoittavat väri. Punai-
nen puolestaan kiihdyttää sykettä, keltainen piristää ja oranssi stimuloi. 
Voimakkaampien värien kanssa tulee olla kutenkin varovainen, sillä ne 
saattavat myös ärsyttää. Odotustilojen ja työtilojen värimaailmoja hyvin 
suunnittelemalla voi vaikuttaa kyseisen tilan temperamenttiin. (Tavara 
Trading, 2017) 
 
Työtilojen suunnittelemisen on hyvä olla käyttäjälähtöistä ja osallistavaa. 
Toimivat työtilat vaikuttavat terveyteen, hyvinvointiin sekä työsuorituk-
seen. Työtilojen tulisi vastata nykyisiin ja muuttuviin vaatimuksiin. Työtilo-
jen tulisi mahdollistaa tarvittaessa yksityisyyden ja työrauhan keskitty-
mistä vaativissa tehtävissä. Toisaalta hyvät työtilat luovat myös edellytyk-
set vuorovaikutukselle, yhteistyölle ja yhdessä oppimiselle. Hyvä sisäil-
masto, valaistus ja akustiikka, ergonomiset kalusteet ja työvälineet sekä 
esteettömyys luovat pohjan tehokkaalle työnteolle sekä tilassa viihtymi-
selle. (TTL, n.d.) 
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4.3 Taide ja luovuus  

Taide – kuten draama, kuvataiteet, tanssi, musiikki sekä luova kirjoittami-
nen vahvistaa monella tavoin mielen hyvinvointia ja tukee mielenterveyttä 
arjessa. Taidetta voi käyttää monella tavalla tunteiden säätelyyn, mikä on 
olennainen taito työyhteisöissä stressin hallinnan ja vuorovaikutuksen 
kannalta. Taiteen merkityksestä mukautumis- ja sopeutumiskykyyn on 
saatu positiivista tutkimusnäyttöä. Sen myönteisiä vaikutuksia mielialaan, 
masentuneisuuteen, ahdistuneisuuteen sekä stressin hallintaan ja kokemi-
seen on tunnistettu.  
 
Erilaisin musiikkityylein on mahdollista rauhoittaa tai aktivoida tunnetiloja. 
Kulttuuritoimintaan osallistuminen lisää myös tutkimusten mukaan tyyty-
väisyyden ja terveyden kokemusta. Taide voi aikaansaada uusia ajatuksia 
ja antaa meille kokemuksia, joiden kautta avautuu uusia näkökulmia it-
sensä ja muiden ymmärtämiseen.  
 
Luovaan toimintaan liittyy usein voimaantumisen kokemuksia. Se voi tar-
jota korjaavia ja vahvistavia kokemuksia, sekä rakentaa vahvempaa identi-
teettiä. Luovaan toimintaan liittyy usein terapeuttinen ulottuvuus, vaikka 
kyseessä ei olisi varsinaisesti taideterapiasta. Se tarjoaa myös mahdollisuu-
den vuorovaikutukseen, luottamukseen ja kokemuksia nähdyksi, kuulluksi 
ja arvostetuksi tulemisesta. (Suomen Mielenterveysseura, n.d.) 
 
Työterveyslaitos kertoo, että taidelähtöisellä työnohjauksella on paljon 
työhyvinvointia parantavia vaikutuksia. Sen avulla työyhteisön jäsenten 
luovuus lisääntyy, mikä edistää ongelmanratkaisutaitoja, koska työntekijä 
oivaltaa uusia keinoja työnsä tekemiseen. Työyhteisön vuorovaikutus pa-
ranee, koska ihmiset oppivat ilmaisemaan itseään paremmin. Ryhmähenki 
nousee, kun luodaan yhteistyönä jotakin uutta.  
Taide vähentää työuupumusta, ja auttaa löytämään luovia voimavaroja 
vaikeissakin tilanteissa, sekä parantaa stressinhallintaa. Luova toiminta 
myös purkaa jo syntyneitä jännitteitä, eheyttää ja auttaa tiedostamaan pa-
remmin. Samoja menetelmiä käytetään myös mielenterveyden hoidossa. 
Kuva, teksti ja musiikki ovat suosituimpia taidemuotoja. (TTL, 2014) 

4.4 Musiikkiterapia 

Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuva hoitomuoto. 
Siinä käytetään musiikin eri elementtejä vuorovaikutuksen välineenä. Sitä 
voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana. Musiikkiterapia voi olla 
osana eri hoitomuotojen kokonaisuutta, sekä myös pääasiallisena hoito-
muotona. 
 
Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia psyykkisten, fyy-
sisten, neurologisten ja sosiaalisten oireiden hoidossa, ja lisäksi sitä käyte-
tään kivun hoidossa. Musiikkiterapia sopii kaiken ikäisille. Musiikkiterapia 
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ei edellytä asiakkaalta musiikillisia taitoja, ja musiikkiterapiassa musiikki on 
väline, ei itsetarkoitus.  
 
Musiikki aktivoi alitajuista mielenmaisemaa, ja sen avulla voidaan käsitellä 
tunteita turvallisesti, symbolisen etäisyyden kautta. Musiikki antaa esteet-
tisiä kokemuksia, mielihyvää ja vuorovaikutuksen kokemuksia. Erilaista 
musiikkia voidaan käyttää vaikkapa stimulointiin tai rauhoittamiseen, tar-
koituksen mukaan. (Suomen musiikkiterapiayhdistys, n.d.) 

4.5 Työyhteisön vuorovaikutus ja johtaminen 

Työhyvinvointia tuottava johtaminen on asioiden, sekä ihmisten johta-
mista. Johtamisessa yhdistyvät vastuu ihmisistä ja arjen asioista. Osaava 
johtaminen lisää työhyvinvointia, sekä tuottaa tulosta. Johtaminen on en-
nen kaikkea toimimista yhteistyössä henkilöstön kanssa. (Työturvallisuus-
keskus, n.d.) 
 
Työhyvinvoinnin kannalta toimiva työyhteisö on tärkeä. Työyhteisön kuu-
luvat työkaverit, sekä esimiehet, joiden kanssa työyhteisössä olevat ovat 
tekemisissä päivittäin. Työyhteisö vaikuttaa monin tavoin päivittäiseen 
työskentelyyn sekä työhyvinvointiin. Toimivassa työyhteisössä vallitsee 
hyvä vuorovaikutus, selkeä työnjako ja töiden suunnittelu. hyvin toimivalla 
työyhteisöllä on organisaation tuki työntekoon, toiminnan jatkuvaa arvi-
ointia, yhteiset pelisäännöt työnteosta, sekä osaavaa johtamista. (Kangas-
tupa & Kinnunen, 2018) 
 
Jokaisen ihmisen yksilöllisyys tulisi huomioida yrityksen kokonaisvaltai-
sessa työhyvinvointiohjelmassa. Työntekijöiden yksilölliset erot huomi-
oon ottamalla, voidaan parantaa myös työhyvinvointia. (Sandvik, 2011) 
 
Työyhteisön jäsenillä on elämäntilanteisiin- tai vaiheisiin liittyviä eroavai-
suuksia, sekä työn ulkopuoliseen elämään liittyviä asioita ja vastuita. Hyvä 
työnantaja voi parantaa työntekijöiden työhyvinvointia ja tuottavuutta 
huomioimalla näitä seikkoja työn suunnittelussa. Omaan työhön vaikutta-
misen mahdollisuus parantaa merkittävästi työntekijän hyvinvointia ja ko-
kemusta työkyvystään. (TTL, 2017) 
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5 TYÖHYVINVOINTIPALVELUITA TARJOAVIA YRITYKSIÄ SUOMESSA 

Raportin loppuun liitämme luettelon erilaisista Suomessa toimivista työhy-
vinvointipalveluita tarjoavista yrityksistä ja heidän palveluistaan. Palvelut 
on luetteloitu aihepiirteittäin halutun palvelun löytämisen helpotta-
miseksi. 

5.1 Elämänrytmi ja hyvinvointi 

www.4event.fi/   
Tarjolla on erilaisia tapahtumapalveluita sekä hyvinvointiohjelmia. Yrityk-
sen brändinä toimii vireä elämä, tapahtumarikas ohjelmisto sekä innosta-
vuus. 
 
https://academyofbrain.com/  
Yritys tarjoaa hyvinvointivalmennusta, verkkokoulutuksia ja webinaareja. 
Verkkosivustolla on mahdollista kuunnella podcasteja, jotka sisältävät kes-
kustelua johtamisesta. 
 
https://actpro.fi/ 
Aihesisältöinä esiintyvät esimerkiksi palautuminen, johtamistaidot sekä 
firstbeat-mittaus. Yritys tarjoaa niin yksilö- kuin ryhmävalmennustakin. 
 
https://ainohealth.com/fi/ 
Työterveyspalvelut ja wellbeing ovat tämän yrityksen suuntauksia. Verkko-
sivustolla mahdollisuus ottaa yhteyttä HealthDesk-palveluun. 
 
https://ernopolus.fi/ 
Toimintamallit tarjoavat hyvinvointiaktivointia, mm. kehonkoostumuksen 
mittausta ja työkykyyn liittyviä luentoja. Tarjolla on myös verkkovalmen-
nuksia. 
 
http://www.alvinone.com/en/ 
Tarjotaan herättelyä sairastumisriskin suhteen ja elämäntapaohjausta. Yri-
tys panostaa digitaaliseen sekä mobiilisti käytävään toimintaan. 
Taukoliikuntaa sovellusvideoiden avulla tarjoavan yrityksen kohteena on 
työhyvinvoinnin kehittäminen. Sovellusta voi käyttää selaimessa tai mobii-
lilaitteella. 
 
https://digiterveys.fi/ 
Tarjolla on pitkäjänteinen hyvinvointiohjelma kokonaisvaltaiseen jaksami-
sen parantamiseen. Lisäksi tarjotaan paljon testejä ja erilaisia mittareita. 
 
http://edevent.fi/ 
Ravitsemusohjauksen palveluita kohdennettuina erilaisiin tarpeisiin. Sisäl-
tönä tarjotaan esimerkiksi luentoja ja painonhallinnan ryhmätoimintaa. 
 

http://www.4event.fi/
https://academyofbrain.com/
https://actpro.fi/
https://ainohealth.com/fi/
https://ernopolus.fi/
http://www.alvinone.com/en/
https://digiterveys.fi/
http://edevent.fi/
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https://www.energiatesti.com/public/ 
Mahdollisuus mitata henkilöstön jaksamista ja vireystasoa. Tarjolla myös 
valmennustoimintaa. 
 
http://fibion.me/fi/ 
Yritys tarjoaa aktiivisuusmittausta ja painonhallintaa. Panostus on istumi-
sen vähentämisen ja aktiivisuuden lisäämisen saralla. 
 
https://www.firstbeat.com/fi/ 
Yritys tarjoaa hyvinvointianalyysin, sykemittarit sekä kartoitusohjelman 
(stressinhallinta, palautuminen, liikunta). Verkkosivustolta voi ladata il-
maiseksi työkykyoppaan. 
 
https://www.fressi.fi/yrityspalvelut/ 
Liikunta- ja valmennuspalveluita tarjoava taho, ryhmäliikuntaa ja tyky-päi-
vien ohjelmaa. Hyvinvointianalyysi ja energiatesti kuuluvat myös valikoi-
maan. 
 
http://fuell.fi/ 
Aktiivisuus, stressi ja kuormitus toimivat yrityksen kiintopisteinä. Tarjolla 
on kokonaisvaltaista hyvinvointia parantavia palveluita Life Quality Mana-
gement-ohjelman avulla. 
 
https://seehowyoueat.fi/yritys/ 
Tarjotaan ravitsemusvalmennusta, ruokapäiväkirjasovellus sekä ruokava-
liotyökirja. 
 
https://heltti.fi/ 
Laajemmin (digi)työterveyspalveluita asiakkaan tarpeen mukaan tarjoavan 
yrityksen valikoimasta löytyy myös ensiapukoulutuksia. 
 
http://www.keuhkokatsastus.fi/ 
Tarjotaan henkilöstön keuhkoterveyden mittaamista ja tukipalveluita tu-
pakoinnin lopettamiseen, sisältäen vieroitusryhmät. 
 
http://www.mindstone.fi/ 
Mindfulnessia metsäympäristössä tarjoava yritys, jonka verkkosivuilla 
myös ilmaisia harjoitteita. Mahdollisuus myös työhyvinvointipalveluihin ja 
valmennuksiin. 
 
http://www.moodmetric.com/fi/ 
Älysormus, joka mittaa kuormituksen tasoa ja palautumista ympäri vuoro-
kauden. Moodmetric-älysormus mittaa ihon sähkönjohtavuuden muu-
tosta, joka kielii palvelun perustamisen takana olevaan tutkimukseen (viit-
taus löytyy sivustolta). 
 
 
 

https://www.energiatesti.com/public/
http://fibion.me/fi/
https://www.firstbeat.com/fi/
https://www.fressi.fi/yrityspalvelut/
http://fuell.fi/
https://seehowyoueat.fi/yritys/
https://heltti.fi/
http://www.keuhkokatsastus.fi/
http://www.mindstone.fi/
http://www.moodmetric.com/fi/
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http://www.motivire.fi/ 
Henkilöstön hyvinvointiosaamisen lisäämistä koulutuspalveluina (myös 
firstbeat). Energisyys ja motivoivuus toimivat tausta-ajatuksena palve-
luissa. 
 
https://www.movendos.com/ 
Digitaalisia työterveyspalveluita tarjoava yritys, mukana myös vahvasti ter-
veysteknologiaa. 
 
https://www.oivamieli.fi/ 
Kätevän oloinen mobiilisovellus mielenhallintaan (stressi, palautuminen, 
keskittyminen). Verkkosivustolla tarjolla myös ilmaisia harjoituksia läsnä-
olon kehittämiseen. 
 
https://palaudutehokkaasti.fi/ 
Palautumiseen tarkoitettuja palveluja, mm. 7vrk mittaaminen ja analyysi 
(työ, vapaa-aika, lepo). Hyvinvointivalmennusta ja luentoja liittyen arjen 
tasapainoon ja palautumiseen. 
 
https://www.smart-break.com/ 
Tarjolla taukoliikuntaa silloin kun itselle parhaiten sopii. Erilaisia versioita 
jokaiseen tarpeeseen. 
 
https://www.trainer4you.fi/yrityspalvelut 
Kehitetään jaksamista työyhteisön hyvinvointiin panostamalla. Stressi, elä-
mäntavat, liikunta ja psyykkinen hyvinvointi toimivat aihealueina. 
 
https://viisaampaatyota.com/ 
Ajanhallintakoulutuksia jaksamisen ja keskittymiskyvyn parantamiseen 
tarjoava sivusto. 

5.2 Työyhteisön vuorovaikutus ja johtaminen 

https://actpro.fi/ 
Palvelu tarjoaa esimiesvalmennusta tulokselliseen ihmisten ja tavoitteiden 
johtamiseen.  
 
http://www.wgh.fi/hpmd/ 
Toiminta kohdistuu yrityksen henkilöstön, esimiesten ja johdon kyvykkyyk-
sien kehittämiseen yrityksen tavoitteet ja toimiala huomioiden. 
 
https://www.halsa.fi/ 
Palvelu tarjoaa muutoksen johtamiseen, työyhteisöön ja työntekijöiden 
kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin. Esimiesvalmennuksen tavoitteena 
mm. Esimiesten oman hyvinvoinnin kehittäminen ja esimiesten välisen 
vuorovaikutuksen ja luottamuksen kehittäminen. 
 
https://mif.fi/ 

http://www.motivire.fi/
https://www.movendos.com/
https://www.oivamieli.fi/
https://palaudutehokkaasti.fi/
https://www.smart-break.com/
https://www.trainer4you.fi/yrityspalvelut
https://viisaampaatyota.com/
https://actpro.fi/
http://www.wgh.fi/hpmd/
https://www.halsa.fi/
https://mif.fi/
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Palvelu tarjoaa mm. inspiroivan esimiestyön, vaikuttavan viestinnän, tu-
loksellisen johtamisen ja vahvistavan henkilöstötyön valmennuksia. 
 
https://prominda.com/ 
Tarjoaa koulutusta johtajuuteen, sekä itseohjautuvuuteen. 
 
http://sovunrakentajat.fi/ 
Sovunrakentajat tarjoaa työpaikoille työyhteisön kulttuurin, toiminnan ja 
johtamisen kehittämistä. 
 
https://www.wellworks.fi/ 
Tehokkaita ratkaisuja suoritusten ja osaamisen johtamiseen ja työajan käy-
tön ohjaamiseen ja seurantaan. 
 
https://www.greatplacetowork.fi/konsultointi 
Tarjoaa luottamukseen perustuvan kulttuurin liiketoimimallia ja vahvem-
paa yhteishenkeä työpaikalle. 
 
https://somepoint.fi/ 
Palvelu tarjoaa työpaikoille yhteisötyökaluja (esim. Yammer, slack, 
workplace), joiden avulla päivittäinen työnteko voidaan muuttaa sujuvaksi 
ja yhteisölliseksi. 
 
https://www.suomencoachinginstituutti.fi/ 
Tarjoaa asiantuntevaa valmennusta, työnohjausta, työyhteisösovittelua ja 
koulutusta yksilöille, sekä ryhmille. Palvelu auttaa löytämään tasapainon ja 
saavuttamaan tavoitteet, sekä saamaan haastavatkin kemiat kohtaamaan.  
 
https://www.trainer4you.fi/yrityspalvelut 
Työssä jaksamista työyhteisön hyvinvointiin panostamalla.  
 
https://viisaampaatyota.com/ 
Ajanhallintakoulutuksia jaksamiseen ja keskittymiskyvyn parantamiseen. 
 
http://www.alvinone.com/en/ 
Palvelu tarjoaa elämäntapaohjausta.  
 
https://www.happy-or-not.com/fi/henkilostotyytyvaisyys/ 
Palvelu pyrkii tarjoamaan keinoja työssä viihtymiseen vastaamalla työnte-
kijän tarpeisiin. 
 
 
 
 
 

https://prominda.com/
http://sovunrakentajat.fi/
https://www.wellworks.fi/
https://www.greatplacetowork.fi/konsultointi
https://somepoint.fi/
https://www.suomencoachinginstituutti.fi/
https://www.trainer4you.fi/yrityspalvelut
https://viisaampaatyota.com/
http://www.alvinone.com/en/
https://www.happy-or-not.com/fi/henkilostotyytyvaisyys/
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5.3 Työtilat, valaistus ja värit 

http://www.ergofinland.fi/index.php  
Ergo Finland – Hyvinvointi lähellä sydäntä. ErgoFinland tuo ratkaisut työ-
hyvinvointiin. Ratkaisumallit ovat rakennettu helpottamaan kokonaisku-
vaa työhyvinvoinnista, ErgoFinland ratkaisee ergonomian haasteet.  
 
http://workrelax.fi/yritys/  
WorkRelax – for a better you. WorkRelax on työviihtyvyyden ja työkyvyn 
yläpidon parantamiseen keskittyvä kotimainen yritys. Myy ja vuokraa ter-
veyttä ja hyvinvointia edistäviä laitteita yrityksille sekä kotitalouksille. 
 
https://www.tavaratrading.com/info/5/palvelut 
Tavara Trading. Tarjoaa toimitilasuunnittelua ja kalustamista yhdessä asi-
akkaan kanssa. Kuljettaa, ja asentaa kalusteet paikoilleen.  
      
https://www.technopolis.fi/palvelut/tyoympariston-muotoilu/  
Technopolis. Tarjoaa mm. laadukkaita muutto- ja kalustuspalveluita, vuok-
rakalusteita, sisustussuunnittelupalvelua. Laajamittaisempiin kehitystar-
peisiin Technopolis räätälöi yritykselle sopivan toimitilasuunnitteluhank-
keen, jossa huomioidaan sekä fyysisen, virtuaalisen että sosiaalisen työym-
päristön mahdollisuudet.                         

5.4 Taide, luovuus ja musiikki 

https://www.savelkulku.fi/  
Sävelkulku: hyvinvointia musiikista. Palvelutarjonnassa mm. äänirentou-
tusta, sävelkylpyjä, musiikillista workshopia. 
 
www.luovattuulet.fi  
Kirsi Tuomi, Palvelukeskus Luovat Tuulet. Työnohjauspalveluita. Toimin-
nallisia menetelmiä, joita voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukai-
sesti. Työyhteisöille tarjolla mm. musiikkimaalausta sekä brainstormausta 
taidevälineiden kautta, eli kirjoittamista ja piirtämistä musiikin avulla. 
http://www.jounikettunen.fi/unettomuuden-hoito/tyohyvin-
vointi/#!prettyPhoto  
Musiikkipalvelu Jouni Kettunen tarjoaa FA-rentoutumistuolin vuokraa-
mista ja opastuksen sen käyttöön. FA-tuolissa, eli fysioakustisessa tuolissa 
on erikoisvalmisteinen elektroniikka ja kaiuttimet, jotka tuottavat matala-
taajuista äänivärähtelyä. Asiakas voi myös valita kaiuttimista musiikkia. Fy-
sioakustinen menetelmä on Yhdysvaltain lääkintöhallituksen (FDA) lis-
taama hoitomenetelmä, jonka on todettu vilkastuttavan verenkiertoa ja 
lymfanesteen virtausta, vähentävän lihasjännityksiä sekä lievittävän kipu-
tiloja.  
 
 
 

http://www.ergofinland.fi/index.php
http://workrelax.fi/yritys/
https://www.tavaratrading.com/info/5/palvelut
https://www.technopolis.fi/palvelut/tyoympariston-muotoilu/
https://www.savelkulku.fi/
http://www.luovattuulet.fi/
http://www.jounikettunen.fi/unettomuuden-hoito/tyohyvinvointi/#!prettyPhoto
http://www.jounikettunen.fi/unettomuuden-hoito/tyohyvinvointi/#!prettyPhoto
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https://www.luovavire.fi/?Palvelut___TYKY-
_palvelut___Luovuusvalmennus  
Luova vire: tyky -palveluja luovuuden keinoin. Luovuusvalmennusta sovi-
tulla teemalla. Toteutus mm. vesiväreillä, sormiväreillä, askartelumas-
soilla, kirjoittamalla. Myös mielikuva- ja tunneharjoituksia, draamaa, mu-
siikkia ja laulamista. 
 
http://www.mck.fi/tietoa/  
Minna Canthin Kulma on taide-, tanssi- ja psykoterapiayhteisö, joka tarjoaa 
terapia- ja hyvinvointipalveluita yksilöasiakkaille, ryhmille ja yrityksille. Pal-
veluita tarjolla tanssi-liiketerapian, taideterapian, koulutuksen, työnoh-
jauksen ja työhyvinvointipalvelujen aloilta. 
 
https://taideruukki.fi/voimavintti/  
VoimaVintti tekee voimavarahoitoja yksilöille ja ryhmille. Hoitoihin kuulu-
vat mm. rentoutus, mielikuvamatkat, regressiohoidot, energiahoidot, rum-
puhoidot sekä enkelihoidot. 
 
http://silkbel.omasivu.fi/tyhy-palvelut/  
Silkbel, Päivi Kokkonen. Työhyvinvointia kulttuurista, taiteesta, luonnosta, 
omin käsin tekemisestä, itsetuntemuksesta, hiljaisuudesta, luontais- ja 
hemmotteluhoidoista, väreistä ja tyylistä. Luentoja, teemapäiviä, 
workshoppeja. 
 

5.5 Erilaiset elämäntilanteet ja hyvinvointi 

https://www.familyfirst.net/  
Family First Oy tarjoaa yritykselle palveluita, joiden avulla työntekijöiden 
oman hyvinvoinnin lisäksi huomioidaan hänen perheensä. Näin he voivat 
yhdistää paremmin työ- ja perhe-elämänsä. Heillä on myös tarjolla verkko-
valmenus.  
 
https://auntie.fi/ 
Auntie Solutions on psykologinen valmennuspalvelu, joka auttaa pitämään 
ihmiset elinvoimaisina, tyytyväisinä ja tehokkaina. Se auttaa stressinhallin-
nassa, ylisuorittamisessa, muutostilanteissa, työmotivaation löytämisessä, 
työpaikan ihmissuhteissa tai työpaikan menetyksessä. Palveluiden käyttä-
minen on helppoa, sillä työntekijä valitsee vain itselleen sopivan paketin.  
 
https://www.pirkanmaansenioripalvelut.fi/tapahtumat/taidesuunnistus-
venyttelya-ja-rentoutusta-varivalon-ja-musiikin-tahtiin/  
Pirkanmaan Senioripalvelut tukee ikäihmistä arjen monenlaisissa pulmissa 
ja tarjoaa mahdollisuuksia osallistua toimintaan oman kiinnostuksen mu-
kaan. He tarjoavat esimerkiksi venyttelyä ja rentoutusta värivalon ja musii-
kin tahtiin.  
 
 

https://www.luovavire.fi/?Palvelut___TYKY-_palvelut___Luovuusvalmennus
https://www.luovavire.fi/?Palvelut___TYKY-_palvelut___Luovuusvalmennus
http://www.mck.fi/tietoa/
https://taideruukki.fi/voimavintti/
http://silkbel.omasivu.fi/tyhy-palvelut/
https://www.familyfirst.net/
https://auntie.fi/
https://www.pirkanmaansenioripalvelut.fi/tapahtumat/taidesuunnistus-venyttelya-ja-rentoutusta-varivalon-ja-musiikin-tahtiin/
https://www.pirkanmaansenioripalvelut.fi/tapahtumat/taidesuunnistus-venyttelya-ja-rentoutusta-varivalon-ja-musiikin-tahtiin/
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http://www.avainmusiikki.fi/palvelut/koulutuspalvelut/  
Avainmusiikki tarjoaa koulutuspalveluita muun muassa hoiva- ja kuntou-
tusyksiköille ja oppilaitoksille. Palvelut räätälöidään aina yksilöllisesti tilaa-
jan tarpeiden mukaisesti ja ne voivat sisältää esimerkiksi musiikin tera-
peuttista käyttöä, varhaisiän musiikkikasvatusta, säestyssoitinten soiton-
opetusta tai äänenkäytön harjoittelua hoivatyöntekijöille.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avainmusiikki.fi/palvelut/koulutuspalvelut/
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