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In-house 
hyvinvointiohjaaja



Anna ihanan elon pyörteen imaista mukaan

Löydä parhaat tyypit! Pidä timantit ja poimi rusinat 
pullasta! Luo kulttuuri, joka säteilee elämää ja 
arvostaa jokaisen yksilön hyvinvointia! Mahdollista 
häikäiseviä tuloksia yksilöille, tiimeille, koko 
työyhteisölle, asiakkaille, verkostoille ja koko 
yhteiskunnalle!

Suorin ja tehokkain tapa edistää yksilön hyvinvointia 
on saada arkiset elintavat tukemaan terveyttä!
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In-house hyvinvointiohjaajanne

● Teille nimetty in-house hyvinvointiohjaaja on tavattavissa teidän 
omissa tiloissanne vähintään joka toinen viikko ja 
kiinnostuksen lisääntyessä niin usein kuin tarvitsette.

● Vaikuttavuuden varmistamiseksi suosittelemme, että in-house 
hyvinvointiohjaajan päivinä toteutetaan useampia neljän 
kuukauden mittaisia, 9 säännöllistä tapaamista sisältäviä, 
IhanaElo®-hyvinvointivalmennuksia. 

● Esimerkkipäivä voi rakentua seuraavasti:
○ 8-9 Avoin aamukahvi, jolloin voi tulla keskustelemaan 

hyvinvoinnista ja pohtimaan yhdessä tarvettaan 
hyvinvointivalmennukseen.

○ 9-11 Yksilövalmennuksia 2 * 55 min
○ 11-12 Lounastauko
○ 12-15 Yksilövalmennuksia 3 * 55 min  



In-house hyvinvointiohjaajanne 
● Alisalla on pitkä työkokemus muutosjohtajana ja  asiantuntijoiden 

esimiehenä. 
● Hyvinvointiohjaajana ja -kouluttajana hän tuo vahvasti esiin 

lisääntyvän hyvinvoinnin positiivisen vaikutuksen niin yksilölle, 
yritykselle kuin koko yhteiskunnalle. 

● Tarve hyvinvoinnin tuelle on valtava ja meillä on mahdollisuus 
vaikuttaa kohtaaminen kerrallaan. Siksi kasvatamme jatkuvasti 
IhanaElo®-hyvinvointiohjaajien tiimiämme. Etsimme yhdessä juuri 
teille parhaan in-house hyvinvointiohjaajan.

● Hyvinvointiohjaajanne  kohtaa jokaisen valmennettava yksilöllisesti, 
mutta IhanaElo®-hyvinvointivalmennuksen konseptia hyödyntäen. 

● Hän ei neuvo, vaan oivalluttaa valmennettavan löytämään omaan 
elämään sopivimmat ratkaisut.

● Ohjaaja ei jaa tietoa työterveyden tai henkilöstöhallinnon kanssa. Hän 
tietää valmennettavastaan juuri sen verran kuin valmennettava  
haluaa tapaamisissa kertoa. 

● Valmennusten viitekehyksen muodostavat kognitiivinen 
käyttäytymisteoria, positiivinen psykologia ja ratkaisukeskeisyys.



In-house hyvinvointiohjaajan tuomia hyötyjä

● Meistä jokainen haluaa tulla kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi. 
Matalan aloituskynnyksen varmistamiseksi tapaamiset 
toteutetaan fyysisesti ja läsnäollen teidän tiloissanne.

● Pysähdymme jokaisen valmennukseen osallistuvan 
henkilökohtaisen hyvinvoinnin äärelle ja tsemppaamme 
konkreettisin askelin kohti ihanampaa eloa.

● Yksilön hyvinvoinnista ja samalla koko työyhteisön 
hyvinvoinnista tulee keskeinen arvo yrityksen toiminnalle. Se 
vahvistaa sekä sitoutumista yritykseen että työnantajakuvaa 
rekrytoitaessa. - työntekijä kohdataan arvokkaana ihmisenä.

● Ennaltaehkäisevä toiminta tukee joka päivä jaksamista, 
sairauspoissaolot vähenevät ja työkykyhaasteita saadaan 
tuettua ajoissa. Yksi sairauspäivä maksaa työnantajalle 
keskimäärin 350€ Lähde: EK
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IhanaElo®-hyvinvointivalmennus, 4 kk
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Kohti ihanampaa eloa

● Päätöstapaaminen 
hyvinvointiohjaajan 
kanssa, 1 tunti

● Pysähdymme rakentamaan 
henkilökohtaisen 
toimintasuunnitelman, jolla 
varmistaa terveempien 
elämäntapojen säilyminen 
elämässä ja seuraavat 
askeleet eteenpäin.

● Sähköinen 
loppukartoituslomake tukee 
tapaamiseen 
valmistautumista

Minun hyvinvointini 

● Aloitustapaaminen 
hyvinvointiohjaajan kanssa 1 
tunti

● Pysähdymme kartoittamaan 
oman hyvinvoinnin tilannetta 
ja pohtimaan henkilökohtaista 
tavoitetta 
hyvinvointivalmennukselle

● Sähköinen 
alkukartoituslomake tukee 
tapaamiseen valmistautumista

● OPTIO: Aivojen hyvinvoinnin 
kartoitus ennen 
valmennuksen aloitusta

Hyvinvointivalmennus

● Kohtaaminen 
hyvinvointiohjaajan kanssa 
kahden viikon välein, 
yhteenstä 7 kertaa á 1 tunti 

● Kuljemme hyvinvointimatkaa 
aiheinamme: ravitsemus, 
aktiivisuus, palautuminen ja 
salliva suhtautuminen elämään

● Rakennamme tapaamisessa 
aina toimintasuunnitelman 
seuraaville viikoille

● Tukena IhanaElo®-hyvinvointi
-valmennuksen verkkokurssi ja 
seurantalomake



Valmennuksen rakenne
● Hyvinvointivalmennus etenee viikko-ohjelman mukaisesti, mutta 

samalla yksilöllistä toimintasuunnitelmaa rakentaen ja toteuttaen:
○ Ravinto ja painonhallinta - ruokarytmi, aterioiden 

koostaminen, juomat (4 vkoa)
○ Liikunta ja arkiaktiivisuus - vähemmän istumista, mieleistä 

aktiivisuutta monipuolisesti (4 vkoa)
○ Uni ja palautuminen - unen vaaliminen, palautumisen 

erilaiset keinot (4 vkoa)
○ Salliva suhtauminen elämään - vahvuudet, voimavarat, 

itsemyötätunto, kulttuuri, ihmissuhteet (4 vkoa)
● Jokainen osa-alue sisältää:

○ Aiheeseen liittyvän verkkoluennon
○ Viikkotehtäviä, joiden toteutumista tuetaan 

seurantalomakkein
○ Vinkkejä, mutta erityisesti IhanaElo®-hyvinvointiohjaajan 

tukemana omien oivallusten, kokeilujen ja omaa elämää 
tukevien uusien toimintamallien juurruttamista arkeen
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https://www.ihanaelo.fi/hyvinvointivalmennus/



OPTIO: BrainID® henkilökohtainen 
aivojen hyvinvoinnin kartoitus
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Monet IhanaElo®-hyvinvointiohjaajat ovat myös BrainID®-mentoreita
https://www.ihanaelo.fi/hyvinvoiva-mieli/
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Investointinne (hinnat alv 0%)
Investointinne henkilöstönne hyvinvointiin Euroja

In-house hyvinvointiohjaaja henkilöstönne käytettävissä joka toinen viikko tiettynä 
viikonpäivänä klo 8-15, hinta / päivä 1 050

In-house hyvinvointiohjaaja henkilöstönne käytettävissä joka viikko tiettynä 
viikonpäivänä klo 8-15, hinta / päivä 950

OPTIO - useat IhanaElo-ohjaajat ovat myös BrainID-mentoreita: 
Henkilökohtainen aivojen hyvinvoinnin kartoitus: qEEG-mittaus, BrainMind Audit® 
-profiili ja valmentava palautekeskustelu /osallistuja. Toteutus osana valmennusta, 
jolloin palautekeskustelu In-house hyvinvointiohjaajalle varattuna päivänä.

400

Henkilökohtainen aivojen hyvinvoinnin kartoitus. Erikseen ilman valmennukseen 
osallistumista. Palautekeskustelu yksilöllisesti sovittuna ajankohtana. 590

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Pyydä tarjous teille sopivimmasta kokonaisuudesta.



Valmennusten palautteita
Tuki terveellisten elämäntapojen löytämisessä on ollut aivan 
ainutlaatuinen. Erityisesti konkreettisten pienten muutosten oma 
oivaltaminen niin ruokailuun, liikkumiseen kuin rentoutumiseen on 
tuonut minulle kestäviä askelia elämänmuutokseen.

Valmennus oli erittäin voimaannuttava kokemus! Ohjaajan kanssa oli 
helppoa ja luonnollista keskustella, koska ilmapiiri oli alusta asti aidon 
hyväksyvä ja minua ja huoliani arvostava. Jokaisen kerran jälkeen 
puhkuin uusia innostavia ajatuksia ja sain myös perspektiiviä 
ajatteluuni. Toimintasuunnitelman tekeminen on ehdottomasti 
suosikkini! Mielestäni jokaisen olisi hyvä jossain vaiheessa elämäänsä 
pohtia ja haastaa omia ajatuksiaan, koska niissä piilee paljon voimaa. 
IhanaElo-valmennus oli itselleni kuin tarkkaavaisen, lempeän peilin 
eteen istahtaminen.

Oivalsin itse ohjauksen aikana, miten voin vaikuttaa omaan 
hyvinvointiini!
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Alisa Yli-Villamo
KTM, liiketalouden ja muutosjohtamisen ammattilainen

Hyvinvointialan yrittäjä, IhanaElo Oy

Hyvinvointi- ja ravintovalmentaja, kouluttaja ja luennoitsija

LCF Life Coach®

BrainID® -mentor ja sertifioitu TRE-ohjaaja

alisa@ihanaelo.fi

045 126 1100

LinkedIn Alisa Yli-Villamo 

Twitter @alisa_yv
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