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Aallto Wellness on käynyt läpi systemaattisen menetelmän tunnistaakseen Yritys Oyj:n 
keskeisimmät hyvinvointia tukevat ja kehittävät kohteet. Tämän menettelyn ansiosta on 
jokaiselle yksilölle henkilökohtaisesti tunnistettu kolme keskeisintä omaan hyvinvointiin 
vaikuttavaa tekijää sekä annettu kehitysehdotuksia näiden parantamiseen. Lisäksi on 
kannustettu pitkäjänteiselle hyvinvoinnin kehittämisen polulle.

Yritys Oyj on osallistunut projektiin organisaation tasolla mahdollistamalla valmennuksen 
sekä hyvinvoinnin mittausvälineistön hankinnan organisaation henkilökunnalle. Hen-
kilöstöjohtoa on projektin aikana haastateltu, jotta ymmärrettäisiin ne keskeiset tekijät, 
jotka tekevät yrityksen palveluksessa työskentelystä tehokasta, hyvinvoivaa ja aikaan-
saapaa. Henkilöstöjohto on ollut keskeisessä asemassa tunnistettaessa yrityksen hyvin-
voinnin haasteita ja vahvuuksia.

Helsingissä 20.2.2021

Aalltotiimin puolesta,

Niklas Koskimies
Toimitusjohtaja, Aallto Wellness Oy
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JOHDON TIIVISTELMÄ

Yrityksen menestystekijöitä ja yrityskulutturia jalostaaksemme ehdotamme 
tiedonjaon palkitsemista ja kummi- tai mentorijärjestelmän rakentamista uusille 
työntekijöille.
 
Yrityksen työntekijät nukkuvat liian vähän. Ehdotamme unen määrän seuraamista sys-
temaattisesti  ja tekemään unesta numeron. 

Yleinen päivittäinen aktiivisuus on alhaalla. Ehdotamme askelkilpailujen tekemistä 
joukkueittain.

Työntekijöiden lounausruokailun terveellisyyttä edistäminen edellyttää mahdolli-
suuksien lisäämistä. Ehdotamme yhteistyötä paikallisen catering yrittäjän kanssa 
terveellisien ruoka-annosten tarjoamisessa työntekijöille.

Terveysasioissa löydöstön perusteella kannustamme tiiviimpään yhteistyöhön työter-
veyshuoltonne kanssa.

Kuntotaso on keskimäärin hyvällä tasolla, toistaiseksi. Ehdotamme liikunnan mah-
dollistamista osin työaikana.

Konvergenttiä ajattelua tukemaan työpäivänä aikana. Ehdotamme antamaan luvan ja 
normalisoimaan tilanteen, jossa puhelin on poissa päältä ja viesteihin ei vastata heti.

Työn läikkymistä vapaa-ajalle esitämme rajoitettavaksi. Ehdotamme rajoittamaan no-
tifikaatioiden  saapumista kello 18-08 välille. Tämä ei estä tekemästä välttämättömiä 
ylitöitä tai poikkeuksellisia pitkiä päiviä, mutta antaa ymmärtää, ettei se ole normi.
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Aallto Wellness lähestyy hyvinvointia ja sen kehittämistä positiivisen psykologian sekä 
terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidon ja edistämisen näkökulmasta. Johtamismallien keh-
itys perustuu kokeneisiin, oman alansa tunteviin asiantuntijoihin sekä tutkittuun tietoon. 
Emme tarjoa asiakkaillemme mitään, minkä toimivuudesta ei ole tieteellisiä todisteita. 
Toimintamme on hyvien1 tapojen tuominen osaksi päivittäisiä rutiineja ja huonojen tapo-
jen karsimista.

Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, joten toimintamme lähtökohtana on positiivinen 
psykologia. Se on on psykologian osa-alue, joka keskittyy ihmisen hyvinvointiin, vahvuuksi-
in ja voimavaroihin ja näiden edistämiseen.  Se on siten enemmän ja eri asia kuin se, että 
hoidettaisiin olemassa olevia sairauksia tai yksinomaan tunnistettaisiin sairauden poiss-
aolo.

Suomessa mm. filosofit Frank Martela sekä Esa Saarinen ovat molemmat puhuneet merk-
ityksellisyyden puolesta. Frank Martelan kirjassa Elämän tarkoitus (2018) hän käyttää 
analogiaa, jossa jokainen ei ole oman onnensa seppä, vaan keskushyökkääjä. Keskushy-
ökkääjä voi olla joukkueensa paras pelaaja, mutta jos hän ei koskaan saa palloa, ei hän 
tee maalejakaan2. Tätä analogiaa jatkaakseen Aallto Wellness pyrkii mallillaan auttamaan 
työntekijöitä ja heidän esimiehiään sijoittautumaan pelikentällä oikeisiin asemiin, jotta 
yhteys toimisi mahdollisimman hyvin.

Hyvä tapa lähestyä positiivisuutta on myös kukoistuksen käsite, jonka Barbara Fredrick-
son ja Marcial Losada (2005) esittelivät. Sen mukaan ihmisen kukoistus syntyy merki-
tyksellisyydestä, uppoutumisesta, myönteisyydestä, ihmissuhteista, elinvoimaisuudesta 
ja aikaansaamisesta.3 Merkityksellisyys työelämässä syntyy siitä, että kokee tekevänsä 
arvokasta ja mielekästä työtä. Uppoutuminen merkityksellisiin töihin tuottaa mielihyvää, 
jota tuetaan kehittämällä flow4- tilaa töiden aikana. Myönteisyyttä voi edistää tuomalla 
itselle tärkeitä hyvän mielen asioita työhönsä ja vahvistamalla kykyä nähdä tilanteissa ja 
asioissa positiivisia puolia. Aikaansaamista voidaan edistää tuomalla työjärjestykseen rak-
ennetta ja selkeyttä siten, että tehtävälistat ovat henkilön itsensä hallittavissa ja tehtävien 
täyttämisestä tulee näkyvää. 

Elinvoimaisuus on positiivista terveyttä, josta seuraavissa kappaleissa enemmän. Aallto 
Wellness tarkastelee hyvinvointia laaja-alaisena kokonaisuutena ja auttaa asiakasyritysten 
henkilöstöä kehittymään mm. seuraavilla osa-alueilla.

1 https://fi.wikipedia.org/wiki/Positiivinen_psykologia (24.6.2020 15.49) 
2 mm. https://yle.fi/uutiset/3-10141680 (24.6.2020 15.59) 
3 https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0003-066X.60.7.678 (24.6.2020 16.21) 
4 Flow-tila on 1990 psykologi Mihaly Csikszentmihalyi’n kirjan “Flow: The Psychology of Optimal Experience” esittelemä 
ilmiö. Tämä ihanteellinen uppoutumisen taso saavutetaan, kun pystyy keskittymään töihinsä (tai muuhun merkityksel-
liseen aktiviteettiin) keskeytymättä ja keskittyneesti. Tilan syntymistä voidaan auttaa mm. Pomodoro-menetelmällä ja 
toisaalta töiden järkevällä suunnittelulla yksilön kannalta siten, että flow-tilan syntyminen on heille helpointa
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Varsinainen hyvinvoinnin kehitystyö tehdään aina yhdessä työnjohdon ja henkilöstön 
kanssa, ja se fasilitoidaan Aallton toimesta. Hankkeen lähtökohtana on ennen hankkeen 
aloitusta tehdyt hyvinvointikyselyt. Kyselyn pohjana on käytetty Butler & Kernin kehittämää 
PERMA-hyvinvointikyselyä1, mutta sitä on laajennettu käsittämään myös hyvinvoinnin 
muita osa-alueita.  

Oma-arvion lisäksi tarkkuutta pyritään lisäämään käyttämällä kuluttajille suunnattua 
hyvinvointiteknologiaa sekä nykytilan kartoittamiseksi että sen muutosten seuraamiseksi. 
Muutosten tekeminen näkyväksi on osa hyvien rutiinien kehitystä varsinkin pitkäjäntei-
sessä hyvinvoinnin kehittämisessä.

Valmentajat ovat ammattitaitoisia ja tuntevat käyttämänsä teknologian sekä hyvinvointi-
in liittyvän tieteellisen taustan. He osaavat käyttää tarjoamaamme teknologiaa. Val-
mennustyössä valmentajan rooli on suuntaava, reflektoiva sekä avustava. Varsinaisen 
hyvinvoinnin kehityksen jokainen tekee itse omia tapojaan muuttamalla2. Hyvinvoinnin 
kehitystyössä käytettävä teknologia sekä valmennustapaamisten lukumäärä sekä kesto 
sovitaan erikseen.

1 Butler, J. & Kern, M. L. (2015). The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing. Available from http://
www.peggykern.org/questionnaires.html 
2 Valmennuspalvelun myötä toteutettavat harjoitukset ja tai toiminta- ja elämäntapamuutokset tapahtuvat aina asiakkaan 
omalla vastuulla. Tilaaja vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Tilaaja ei saa osallistua 
valmennukseen sairaana tai alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen dopingaineiden vaikutuksen alaisena. 

      UNI
Yritys Oyj:ssä oli alusta
pitäen hyvä pöhinä ja 
asenne hyvinvoinnin 
kehittämiseksi.

palaute
Aalltovalmentajalta



Moni meistä  nukkuu liian vähän. Tällä on monia haitallisia vaikutuksia. Unenpuute haittaa 
työssä jaksamista ja työssä pärjäämistä. Unen riittävällä saannilla on myös muita ter-
veysvaikutuksia kuin pelkästään keskittymiseen ja älyllisiin haasteisiin liittyviä - unenpuute 
vaikeuttaa myös ihmissuhteita mm. ärtyneisyyden ja empatian puutteen vuoksi, 
se vähentää itsehillintää, mikä näkyy mm. muiden epäterveellisten elämäntapojen yleisty-
misenä ja sitä kautta verenpaineen ja sydänsairauksien kohonneena riskinä.1 Pyrimme 
valmennuksella keskustelun kautta löytämään parempia unitottumuksia jokaiselle. 
Hyödynnämme viimeisintä tutkimustietoa uneen vaikuttavista tekijöistä.

        
                                     Unta koskevat keskeisimmät löydökset (n=144)

                                     (Mittaus Oura 103 ja Emfit 41)

Keskimäärin työntekijät nukkuvat 6 tuntia 35 minuuttia. Vaikka moni kokee nukkuvansa 
riittävästi, vaikeuttaa näin vähäinen määrä palautaumista ja vähentää tunnekestävyyttä 
työpaikalla. Unta häiritsevät etenkin unen alhaiseksi koettu prioriteetti verrattuna esi-
merkiksi viihteen käyttöön vapaa-ajalla.

     
 
 

1https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/sleep-deprivation-and-deficiency
 

      UNI

Tästä tulee tehdä näkyvä seurattava numero, joka viestisi unen ja levon tärkeydestä.              
Viihde ei ole pahasta, kaikkea kohtuudella.
 

Nukahtaminen keskimäärin          0:10

Herääminen keskimäärin          6:15

EHDOTAMME
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KUNTO
Hyvä kunto on terveyden ja hyvinvoinnin perusta. Fyysisellä kunnolla tarkoitetaan kehon 
fysiologista kykyä suoriutua lihasvoimaa ja kestävyyttä vaativista liikuntasuorituksista. 
Säännöllinen liikunta parantaa hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa ja johtaa niiden 
toimintakyvyn lisääntymiseen ja tehostumiseen. Vastaavasti lihaskunnolla tarkoitetaan 
hermo-lihasjärjestelmän kokonaisvaltaista toimintakykyä, eli lihassolujen kykyä tuottaa 
voimaa liikkeen ja hermoston vaatimalla tasolla. Hyvä fyysinen kunto ennustaa myös pit-
käaikaista terveyttä. 1Perustamme valmennuksemme mitattavien tulosten etsimiseen niin 
asiantuntijatyöntekijöillä kuin aktiiviliikkujillakin. Suosituksemme pohjautuvat UKK-instituu-
tin antamiin aikuisten terveyden kannalta riittävän liikkumisen suosituksiin2.

Yritys Oyj:n henkilöstö on taustaltaan hyväkuntoisia entisiä urheilijoita. Heidän suoritusky-
kynsä on edelleen varsin hyvä ja liikuntamotivaatio varsin hyvällä tolalla. Kuitenkin työn ja 
vapaa-ajan yhdistäminen sekä kiireiset ruuhkavuodet ovat vaikuttaneet vapaa-ajan priori-
sointeihin siten, että urheiluharrastukset ovat jääneet vähemmälle. 

1https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/liikunta/fyysinen-kunto-ja-terveys (24.6.2020 16.49)
2ps://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/aikuisten-liikkumisen-suositus/ (25.1.2021)

EHDOTAMME
liikunnan mahdollistamista työaikana mahdollisuuksien rajoissa. 

Keskimääräinen V02    Keskinkertainen-Hyvä

Keskimääräinen puristusvoima  Hyvä

Keskimääräinen liikkuvuus   Hyvä

Keskimääräinen kehonkoostumus  72 - Keskinkertainen

 Kuntoa koskevat keskeisimmät löydökset (n=95)

(Perustuen Aallto-scan -mittauksiin)



KUNTO

Ravinto kytkeytyy terveisiin elämäntapoihin ja hyvinvoivaan työntekijään suoraan. 
Seuraamalla aikuisten ravitsemussuosituksia1, luodaan laajoihin väestötason tutkimuksiin 
perustuva pohja monipuoliselle ruokavaliolle. Oikealla ravinnolla ja ruokailutottumuksilla 
voi parantaa omaa tuottavuuttaan, parantaa päätöksentekokykyään ja välttyä ylimääräi-
seltä väsymykseltä. 2 Keskustellen pyrimme löytämään sellaisia valinnan paikkoja, jotka 
ylläpitävät terveellisiä ja hyviä ruokailutottumuksia ja vähentävät huonoja vaihtoehtoja.

1https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/aikuiset/ (24.6.2020 
16.54)
2 https://www.forbes.com/sites/ashleystahl/2019/08/06/3-ways-your-diet-impacts-work-performance/#7fc9d1cb6eac 
(24.6.2020 16.59) 

RAVINTO

Kuva yritys Oyj:n Aallto-hyvinvointimatkalta

Kalorit keskimäärin   2 949 (naiset) / 3 308 (miehet)

Proteiini    1 g / painokilo

Teollinen sokeri   70 g päivässä

Kasvikset    200 g päivässä

Odotukset ovat korkealla ja olen 
ehdottomasti innoissani läh-
dössä kehittämään omaa hyvin-
vointiani. Tavoitteet hankkeelle 
on kehon hyvinvoinnin paran-
tuminen ja painon putoaminen.

odotuksia Yritys Oyj:ltä

 Ravintoa koskevat keskeisimmät löydökset (n=83)

(Perustuen ruokapäiväkirjoihin)



Yritys Oyj:n henkilökunta syö vapaa-ajallaan terveellisesti, mutta työpäivän aikana lounaat 
ovat varsin raskaita ja sokeripitoisia limuja kuluu paljon. Syynä osittain on se, että työpaikan 
lähellä ei ole terveellisiä lounasruokaloita lähellä, sitä vastoin pizzerioita on sitäkin enem-
män.

Kuva yritys Oyj:n Aallto-hyvintointimatkalta

EHDOTAMME
Ruuan tilaamisen mahdollistamisen työpaikalle läheiseltä catering yritykseltä - halukkaat  
voisivat tilata itselleen mieluiset annokset omalla kustannuksellaan. 
Limuautomaatteihin  olisi hyvä saada makuvissyvaihtoehdot.
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Aktiivisuutta voidaan mitata mm. paikallaan olon ja istumisen vähyytenä sekä askel-
ten määrällä. Maagisia lukuja ei ole, mutta enemmän kevyttä liikkumista ja kävelyä 
edistää hyvinvointia.1 Keskustellen pyrimme löytämään sellaisia toimintamalleja, jotka 
edesauttavat liikkeellä pysymistä sekä lisäävät aktiivisuutta ja toisaalta pyritään eh-
käisemään sellaisia tottumuksia, jotka passivoivat.

  Päivittäistä aktiivisuutta koskevat keskeisimmät löydökset (n=144)

               (Perustuu mittauksiin Ouralla ja Polarilla)

Yritys Oyj:n henkilökunta käveli keskimäärin 4 500 askelta ja istui keskimäärin 11 tun-
tia päivässä. Kävelyä tulisi lisätä sekä liikuskelua työpisteen ympäristössä. Nykyinen 
videopalverikäytäntöä tekee vaikeaksi ehtiä edes käymään WC:ssä kesken päivän.

1https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/walking-for-good-health (24.6.2020 17.02)

Askeleet keskimäärin    4 508

Passiivinen aika    11h 05min

Passiivisuusleimat päivässä   2,4

EHDOTAMME
Tee siitä numero. Askelmäärä kilpailu on yksi tapa edistää liikkumista. Voitte jakaa 
henkilökunnan aakkosittain joukkueisiin ja palkita ne, jotka kävelevät eniten, ja ne jotka 
petraavat eniten edellisestä kuukaudesta.

AKTIIVISUUS

12) 
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TERVEYS
Hyvä terveys on muutakin kuin sairauden poissaoloa. Se on sairastavuuden ennaltaeh-
käisyä. Sen vuoksi on tärkeää tunnistaa ennalta riskit kroonisille ja vakaville sairauksille. 
Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan terveys on täydellisen fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila1 . WHO:n määritelmää on arvosteltu voimakkaas-
tikin siksi, että tällaista tilaa ei kenenkään ole mahdollista saavuttaa.2  Pyrimme löytämään 
mittausten avulla sellaisia kohtia, joihin panostamalla asiakkaat löytävät osa-alueita, joita 
voivat parantaa terveydessään. Emme kuitenkaan ole terveydenhuollon ammattihenkilöitä, 
joten emme tee diagnooseja tai anna hoitosuosituksia, vaan ohjaamme asiakkaamme tar-
vittaessa matalalla kynnyksellä työterveyshuollon palvelujen piiriin. 

Yritys Oyj:n henkilökunnan terveys vaikuttaa olevan hyvällä mallilla. Yksittäiset huolestut-
tavat löydökset on ohjattu työterveyden piiriin. Elintavoista johtuvat veren rasva-arvot sekä 
verenpaine yleisesti on hieman koholla. Työn kuormittavuus näkyi paikoin stressioireina.

1https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00903 (24.6.2020 17.11)
2Ibid. 

EHDOTAMME
Tiivistämään yhteistyötä työterveyshuollon kanssa näiden asioiden parissa.



Ihmisten kyky keskittyä on heikentynyt viime vuosina. Tämä johtuu isolta osaltaan 
älypuhelinten tai lukuisista eri lähteistä jatkuvasti tulevan viriketulvan häiritsevästä vai-
kutuksesta, mikä heikentää myös työtehoa. 1 Lisäksi myös muut keskeytykset työssä 
ovat yleistyneet, mikä ehkäisee keskittyneen flow-tilan syntymistä. 2 Kuitenkin tehokas 
ja tuottava työ on myös vuorovaikutusta. Aallton palvelun avulla pyritään tunnista-
maan jokaisen yksilölliset kyvyt tehokkaaseen työn tekemiseen. Työtä on pyrittävä 
jaksottamaan ja luomaan työpäivän sisälle keskeytyksettömiä jaksoja. Valmennuksen 
avulla pyrimme löytämään kohtia, jotka edesauttavat keskittymiskykyä ja aikaan-
saamista työssä.

   (Mitattu käyttäen timecube)

Yritys Oyj:n toiminta perustuu pitkäjänteiseen keskittyneeseen työhön. Kuitenkin kes-
keytykset ja videopaleverit vievät aikaa sekä katkaisevat tätä keskittyneen työn flow’ta. 
Työpäiviä tulisi rytmittää siten, että jokaiselle mahdollistuu päivittäin vähintään yksi tai 
kaksi kahden keskeytymättöntä työjaksoa.

1 Duke & Montag 2019 Smartphone addiction, daily interruptions and self-reported productivity,  Addictive behaviors 
reports, 2017 
2Züger et al 2017 Reducing Interruptions at Work: A Large-Scale Field Study of FlowLight, Proceedings of the 2017 
CHI Conference on Human Factors in Computing Systems May 2017

EHDOTAMME
Antamaan luvan ja normalisoimaan tilanteen, jossa puhelin on poissa päältä ja viesteihin 
ei vastata heti. Tämä voi olla henkilöstö riippuen aamu tai iltapäivällä tai jaksona  pidem-
pikin. Oleellista on keskeytymätön aika.

TYÖNTEKO

Työskentelyaika keskimäärin    9h 20 min
 
Keskeytykset 08-18 keskimäärin   9

Pisin keskeytymätön työjakso keskimäärin   1h 5 min

Työn kuluttavuus keskimäärin   4 (säätöä ja sälää)

  Työntekoa koskevat keskeisimmät löydökset (n=142)

Vain Aallto Wellness Oy:n esittelykäyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään



Työn ja vapaa-ajan raja on hämärtynyt ja työ läikkyy myös vapaa-ajalle. 1 Jatkuva saavu-
tettavuus asettaa haasteita perinteiselle työstä palautumiselle ja voi vaikeuttaa myös 
tärkeiden ihmissuhteiden hoitoa vapaa-ajalla. Rajoittamalla osin tai kokonaan kommu-
nikaatiota työasioista vapaa-ajalla on tutkitusti hyötyä.2  Kyse on kulttuurista. Jos pomo 
lähettää viestejä keskellä yötä, pitääkö rivien välistä lukea, että työntekijänkin olisi hyvä 
ajatella työasioita? 3  Oleellista on luoda pelisäännöt vapaa- ja työajan selkeämmälle erot-
tamiselle. Valmennuksen avulla etsimme keinoja työn ja vapaa-ajan erottamiselle kullekin 
luontaisella tavalla.

Yritys Oyj:n työntekijöillä on tapana vastata varsin myöhäänkin sähköposteihin sekä yrityk-
sen muihin viestintä kanaviin. Tätä ei koeta ongelmaksi, mutta tämä osoittaa hyvin työa-
jan läikkyvän myös vapaa-ajalle. Lisäksi tämä saattaa toimia negatiivisena kannustimena 
jatkaa työpäivää vielä illalla, jos tästä pääsee muodumaan normi.

Ajoittamaan notifikaatioiden saapumista kello 18-08 välillä. Tämä ei estä tekemästä 
välttämättömiä ylitöitä tai poikkeuksellisia pitkiä päiviä, mutta antaa ymmärtää, 
ettei se ole normi.

1 Ibid (n 8)
2 Genner (2017) ON/OFF: Risks and Rewards of the Anytime-Anywhere Internet,  vdf Hochschulverlag AG pp. 187-189 
3https://yle.fi/uutiset/3-10018362 (25.6.2929 10.15)
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Yrityskulttuurilla tai organisaatiokulttuurilla viitataan yrityksen käyttäytymisnormien, 
arvojen, toimintatapojen ja muiden vastaavien tekijöiden muodostamaan kokonai-
suuteen. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi tervehtiminen, puhuttelu, virallinen 
ja epävirallinen hierarkia, johtamistapa, kokouskäytännöt, tiedotuspolitiikka ja monet 
muut asiat. Yrityskulttuuri muovautuu pitkän ajan kuluessa ja on jatkuvassa muutok-
sessa, eikä sitä voida täydellisesti kuvata. Yrityskulttuuria voidaan ohjata jonkin verran 
virallisilla määräyksillä, arvoilla ja muilla välineillä, mutta merkittävä osa yrityskulttu-
urista syntyy myös epävirallisten normien kautta. 1

Yritys Oyj:n yrityskulttuurissa työntekijöiden keskinäinen arvostus syntyy tiedosta. 
Tämä tukee yrityksen menestystekijöitä itsevarmojen ja taitavien avainhenkilöiden 
kautta. Haasteena on uusien työntekijöiden saaminen mukaan yhteisiin tavoitteisiin. 
Tämä voi aiheuttaa pahimmillaan klikkiytymistä ja suurta vaihtuvuutta nuoremmissa 
työntekijöissä. 

      Tiedonjaon palkitsemista ja kummi- tai mentorijärjestelmän rakentamista          
      uusille työntekijöille.    

1 Seeck, Hannele: Johtamisopit Suomessa: taylorismista innovaatioteorioihin. Gaudeamus Helsinki University Press, 
2008. ISBN 978-952-495-066-4. Cox Jr, Taylor: The multicultural organization. The Executive, 1991 
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Löysin tasapainoa arkeeni. 
Sain tietää lähtötilanteeni 
ja nyt minulla on tavoitteita 
hyvinvointini parantamisek-
si. Sain oivalluksia ja intoa.

Palaute Yritys Oyj:ltä



Yritys Oyj:n henkilökunta suhtautuu myönteisesti hyvinvointinsa kehittämiseen ja ym-
märtää sen merkityksen työn tuottavuudelle ja mielekkyydelle pitkällä jänteellä. Tämä on 
hyvä lähtökohta kehittää hyvinvointia edelleen.

Työkulttuurissa urheilutaustaa pidetään hyvänä ja moni pitääkin liikuntaa ja terveellisiä 
elämäntapoja arvossaan. Kuitenkin kiire ja ruuhkavuodet ovat saaneet monet jättämään 
itsstään huolehtimisen vähemmälle. Työnantajan tulisi tukea henkilökuntaansa löytämään 
aikaa ja mahdollisuuksia hyvinvointinsa edistämiseen. Liikuntasetelit ovat hyvä lähtökohta, 
mutta aika on suurempi haaste tämän toteuttamiselle.

Toivomme yhteistyömme jatkuvan.

Voimme fasilitoida jokaiseen osa-alueeseen soveltuvia kilpailuja sekä toimintaa, joka 
tukee näiden lukujen parantamista jatkossa. Lisäksi voimme tarjota yrityksenne innokkaille 
triatloonareille lajikohtaista täsmävalmennusta.

Olette hyvällä tiellä kuitenkin jo nyt.

Voikaa paremmin!

Vain Aallto Wellness Oy:n esittelykäyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään
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Sain laajalti tietoa siitä missä kunnossa
olen fyysisesti tällä hetkellä. Sain 
dataan ja tutkittuun tietoon perustuvia 
vinkkejä mitä minun kannattaa 
muuttaa elintavoissani, jotta voin 
entistä paremmin.

Sain alkusysäyksen 
liikkumiseen 
ja muutenkin itsestä huolta 
pitämiseen.

Sain hyvät pohjatiedot oman 
(pitkäaikaisen) hyvinvoinnin 
tukemiseksi sekä kipinän huoleh-
tia enemmän itsestäni jatkossa.

Hankkeen myötä tulee kiin-
nitettyä enemmän huomiota 
perusasioihin: nukkumiseen, 
liikkumiseen, syömiseen ja 
oma jaksaminen työssä ja 
muussa elämässä paranee 
siinä sivussa.

Sain tukea ja työkaluja oman 
hyvinvoinnin parantamiseen
asiantuntevilta ja mukavil-
ta aalltovalmentajilta.

Hyvinvoinnista on tullut 
päivittäinen keskustelunaihe
kollegoiden kanssa

PALAUTETTA YRITYS OYJ:LTÄ
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