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Vaikuttava työhyvinvointihanke

1.  Hankkeen tavoitteiden määrittäminen ja johdon sitoutuminen

2.  Kohderyhmän valinta, ketkä hyötyvät ja tarvitsevat ohjelmaa eniten

3.  Sähköiset elämänlaatu- ja -hallintakyselyt

4.  PT-tapaamiset

5.  Kuntotestit

6. Liikemittariseurannat

7.  Hankkeen vaikuttavuuden arvioiminen



Tavoitteet ja johdon sitoutuminen
● Johto ja henkilöstöhallinto sitoutuneet hankkeeseen
● Liikunnan lisääminen / paikallaanolon

vähentäminen
● Työaika / vapaa-aika
● Seurannat tuottavat tulosta (3kk -> 12kk)
● Alku- ja loppukartoitukset -> vaikuttavuus



Kohderyhmän valinta
● Yhteistyössä tehty hakukysely (työterveyshuolto ja

palveluntarjoaja), valinnat pisteiden perusteella

● Valinta onnistunut → eniten apua tarvitsevat
pyritään saamaan mukaan







Sähköiset elämähallintakyselyt
● Fyysisen aktiivisuuden lisäksi hyvä kartoittaa

laajemmin asiakkaan hyvinvointia

● Reilu 20 kysymystä, joiden perusteella lasketaan
fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja
elinympäristöön liittyvä elämänlaatu



Liikemittariseurannat
● Istuminen
● seisominen
● liikkuminen
● unen määrä ja laatu
● aktiivisuusprofiilin samakaltaisuus

verisuonitautisiin ja diabeetikoihin
verrattuna



Liikemittariseurannat





Kuntotestit
Kuntotestit ovat osa UKK terveyskuntotestistöä ja valittu
niin, että ne on helppo toteuttaa vaikkapa yrityksen tiloissa.

● Kehon koostumus (BMI, vyötärönympärys, paino,
pituus)

● Liikkuvuus (hartiaseudun ja selän liikkuvuus)
● Dynaaminen tasapaino (takaperinkävely)
● Nopeusvoima (ponnistushyppy)
● Lihasvoima- ja lihaskestävyys (muunneltu punnerrus)
● Kestävyyskunto (6 min kävelytesti)



PT-tapaamiset
● Asiakkaan tarpeet (elämäntilanne huomioiden)
● Huomioiden työtehtävien erityispiirteet
● Elämänhallinta
● Valmentajien vahvuuksien aktiivinen hyödyntäminen
● Valmentajien vaihdokset
● Valmentajien koulutus / jatkuva tiedottaminen
● Säännölliset kyselyt viikoi ain (valmentaja tapaamisista) → Reagoin  tarvi aessa
● Ohjausryhmän kokoontumiset
● Valmentajien valintaan kiinnitettiin erityistä huomiota

○ Valmentajien aikaisempi koulutus
○ Elämänkokemus
○ “Oikeat tyypit oikeille henkilöille”
○ Esi edot valmentajista osallistujille etukäteen → valintaprosessin helpo aminen
○ Valmentajat mukana kuntotesteissä → ensimmäisen tapaamisen sopiminen



PT-tapaamiset
● Valmennukseen osallistui n. 300 ihmistä
● Valmennuskertoja n. 1700 kpl (n. 5 / kpl / osallistuja)

○ Lisätapaamisia erillisellä hakemuksella
● Palautteita saatiin n.  800 kpl (vastausprosentti 47 %)

○ Keskiarvo 4,7 (vaihteluväli 4,4 - 5)
○ Vastanneista 98 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä valmennukseen

“Henkilökohtaisesti olen kokenut tämän projektin pelastuksena itselleni. Olen henkisessä
jaksamisessa ollut todella tiukoilla projektiin hakemisen aikaan ja koen, että päästyäni
valmennukseen, selvisin henkisestä romahtamisesta paljon paremmin”

“Moneen vuoteen tai oikeastaan pariin vuosikymmeneen nähden kuntoilusta on poissa
tuska. Raajat toimivat ja liikkuvat kuten niiden pitäisi. Aivan mahtavaa!”

“Ymmärtää mielen ja kehon yhteyden ja löytää helposti kipujen syy-seuraussuhteet ja etsii
yksilöllisesti sopivat harjoitteet. Lujaa lempeästi.”



PT-tapaamiset
● Valmentajalta vaaditaan todella monipuolista osaamista ja

taitoa tunnustaa jos ei osaa!
● Taitoa on myös osata ohjata valmennettava oikean avun piiriin
● Mikä on oikea aika valmennukselle?
● Tulisiko valmennuksen olla osa työterveyshuoltoa?



Vaikuttavuuden arvioiminen
Vaikuttavuus terveyshyötyjen näkökulmasta
● millaisia terveyshyötyjä saavutettiin
○ painonpudotus, kunto, fyysinen aktiivisuus,

elämänlaatu….

Vaikuttavuus kustannusten näkökulmasta
● mitä rahalla saatiin?
● vähenivätkö sairauspoissaolot?
● entä käynnit lääkärissä ja työterveyshuollossa?



Kuntotestit



Sähköiset elämähallintakyselyt



Vaikuttavuuden arvioiminen
Ketkä hyötyvät ohjelmasta eniten



Suositukset tuleville vuosille
● Pois “projektiajattelusta”

● Muuttuneet käytännöt juurrutetaan osaksi
työyhteisöä

● Valmennus sopii hyvin ennakoivaksi toiminnaksi,
jolla on mahdollista saada suuria säästöjä ja
pidentää terveitä työvuosia

● Moniammatillinen yhteistyö


