
Hyvinvoiva työyhteisö
menestyy



Hyvinvointi on arjen tekoja. Menestys sen sivutuote.

Valmennuksilla tuemme yksilön suorituskykyä sekä 
työpaikan työilmapiiriä, yhdessä tekemistä ja 
tuottavuutta.

Hyvinvoivat työntekijät ovat ketterämpiä ratkaisemaan 
ongelmia, joustavat ja palautuvat nopeammin 
haastavistakin tilanteista.



● Pysähtyminen ja oman hyvinvoinnin priorisointi auttaa 
tukemaan muita

● Esimerkin voimalla
hyvinvoinnista keskeinen arvo 

työyhteisön toiminnalle
● työnantajakuva
●

● Ajatukset kirkastuvat, tehokkuus ja päätöksenteon laatu 
nousevat



● Rutiinien muokkaamiseen ja työn tuunaamiseen – 
luopumiseen ja uuden rakentamiseen.

● Pysähtymiseen sekä itsen ja muiden kuunteluun, jotta 
näemme olennaisen ja teemme oikeita asioita fiksummin.

● Itsensä johtamiseen ja itsetuntemukseen, joilla on suora 
vaikutus vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin.

● Rakentaa omaa johtamismallia ja koota käsikirjaa oman ja 
työyhteisön hyvinvointia ja osaamista kehittävän toiminnan 
eteenpäin viemiseksi.



● Teorian sijaan työskentelemme tapaamisissa 
konkreettisten harjoitusten parissa, joita voi viedä 
suoraan käytäntöön.

● Henkilökohtaisella valmennuksella varmistamme, 
että jokainen tulee aidosti kuulluksi ja nähdyksi 
oman elämänsä äärellä.

● Työpajoilla ja tietoiskuilla vahvistamme positiivista 
työilmapiiriä, luottamusta ja yhdessä tekemisen 
voimaa.



HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ -VALMENNUS 8-10 kk

Esimiesten henkilökohtainen IhanaElo®-hyvinvointivalmennus
5 kertaa: Aloitustapaaminen, 3 x seurantatapaaminen ja jatkosuunnitelman rakentaminen 

à 50 min.

Esimiesten työpajat, 4 kertaa á 3 tuntia

Kick off

Koko työyhteisö Esimiehet

Loppuse-
minaari

Hyvinvoiva mieli -tietoiskut, 4 kertaa
Lähtötilan-

teen 
kartoitus

Hyvinvointisovellus: Hyvinvoinnin tilan seuranta, aktivointi ja ohjaus, henkilökohtaisia suosituksia + työkalu tiimeille

Seurantatapaamiset
6kk ja 12kk 

päättymisen jälkeen

50 min             3 tuntia



Valitsemme yhdessä hyvinvointisovelluksen

● työntekijälle  
tieteellinen ja validoitu

● ajantasaisen kuvan
● kehittämisen kohteet
● keskustelua ja avoimuutta



●
○

○

○

○

●
○
○
○



●
konkreettisia työvälineitä

● aiheet valitaan työyhteisön tarpeiden mukaan ja 
aiheita käsitellään omien esimerkkienne kautta

○
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● Tärkeät resurssinne pysyvät mukana, toimintakykynne 
säilyy ilman katkoja ja aikaa säästyy työn ja resurssien 
uudelleen organisoinnista. 

● Henkilöstö voimaantuu itse huolehtimaan omasta 
jaksamisesta. Sairauspoissaolot, työterveyshuollon 
kustannukset ja työkykyriski pienenevät. 

● Työn laatu ja käytetyn työajan tuottavuus kasvavat = 
vähemmän virheitä, fokus oikeissa asioissa ja tehdään 
fiksummin. 

-> Vaikutus kymmeniä, jopa satoja tuhansia euroja 
vuosittain!
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