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Työterveystarkastuksista enemmän 

Firstbeat Hyvinvointianalyysilla 

Hyvinvoiva 
henkilöstö 
on yrityksen 
menestymisen 
resepti

Firstbeat Hyvinvointianalyysi

Työterveystarkastukset



Firstbeat Hyvinvointianalyysilla tuettu työterveystarkastus kattaa perinteisen terveystarkastuk-

sen lisäksi kaikki hyvinvointiin vaikuttavat tärkeät osa-alueet. Ongelmiin reagoimisen ja sairauden 

hoidon sijaan, Hyvinvointianalyysi mahdollistaa piilevien työkykyky- ja hyvinvointiongelmien 

ennakoimisen ja torjumisen varhaisessa vaiheessa.

Kokonaisvaltaisempi tapa 

huolehtia työntekijöiden 

hyvinvoinnista ja terveydestä

Firstbeat Hyvinvointianalyysissa ei keskitytä ainoastaan työpäivän riskien tunnistamiseen, vaan 

sen avulla saadaan aivan uudella tapaa myös työntekijän elämäntavat, vapaa-ajan käyttö ja uni 

huomioitua.
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Firstbeat 
Hyvinvointianalyysin 
avulla selvitetään mm. 

 • kuormitus- ja stressitekijöitä 

 • palautumisen riittävyyttä

 • unen laatua 

 • liikunnan vaikutuksia 

  henkilökohtaisessa elämässä



Yksittäisistä toimenpiteistä myönteisten 

elämäntapojen edistämiseen pitkällä aikavälillä

 Vuosittaisissa terveystarkastuksissa suo-

ritetaan seurantamittaus, jonka pohjalta 

nähdään tehtyjen toimenpiteiden vaiku-

tukset ja voidaan antaa uusia suositukset  

Tue hyvinvoinnin kehittymistä 
koko työsuhteen ajan 
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Uudelle työntekijälle tehdään Hyvinvoin-

tianalyysimittaus hyvinvoinnin nykyti-

lasta työhöntulotarkastuksen yhteydessä. 

Työntekijä saa työtehtäväänsä ja omaan 

elämäntilanteeseen sopivat toimenpide-

ohjeet, joilla hyvinvointia voidaan enna-

koidusti tukea ja lisätä sekä kotona että 

työpaikalla.  

Firstbeat Hyvinvointianalyysi voidaan sisällyttää osaksi työhöntulotarkastusta ja vuosittaisia työterveys-

tarkastuksia. Analyysista saatavat toimenpiteet motivoivat huolehtimaan terveydestä ja hyvinvoinnista 

tarkastusten välillä.
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Stressi            Palautuminen            Liikunta

00.2200.4100.2200.4100.2200.4100.6 OLK 00.600.600.6

Yksinkertaistettu esimerkki stressiraportin tuloksista

Normaali työpäivä Ylityö Huonosti nukuttu yö Vaativa työpäivä Palautuminen kotona
Raskas ateria

Perheen kanssa puuhastelu
Kevyttä liikuntaa

Lukeminen

Lisään hyötyliikuntaa.!
En tee töitä ennen 

nukkumaan menoa. !

Syön säännöllisesti myös 
kiireen keskellä. !

Vältän raskaita aterioita 
ennen nukkumaan menoa. !

Lisään terveyttä 
edistävää liikuntaa. !

Pyrin palautumaan hyväksi 
havaitsemieni keinojen avulla. !

Objektiivista ja mitattavaa tietoa aidossa ympäristössä
Hyvinvointikartoitus perustuu sydämen syketietoa analysoivaan tietokoneohjelmaan, Hyvinvointianalyysiin, joka tunnistaa 

Kysy lisää Firstbeat Hyvinvointianalyysista 
omalta palvelutarjoajaltasi!

”Aamupalavereihin herääminen helpottui, 
kun olo on virkeä ja energinen.”

”Perheen kanssa vietetty aika lisääntyi työn ja vapaa-ajan oikeanlaisen 
jaksottamisen ansiosta.”

”Huomasin, että pystyn liikkumaan arkena huomaamattani enemmän.”

”Tunnistan paremmin tilanteet, jotka aiheuttavat stressiä minulle.”

88 % mitattavista koki saaneensa tärkeää tietoa elämäntapojensa 
vaikutuksesta terveyteen sekä jaksamiseen.

 rsttbeaat.  

Lopputuloksena konkreettisia vaikutuksia 
päivittäiseen elämään.

Liikuntakeskukset

www.urheiluhallit.fi/firstbeat


