
Henkilökohtaista tietoa 

työssä jaksamiseen

Varmista yrityksesi 
avainhenkilöiden 
hyvinvointi

Firstbeat Hyvinvointianalyysi

Johto ja avainhenkilöt

KEHITTÄMINENSEURANTAENNALTAEHKÄISY



Tue yrityksesi johdon ja avainhenkilöiden 

jaksamista vaativassa työelämässä sekä 

osoita sitoutumista heistä huolehtimiseen 

Firstbeat Hyvinvointianalyysin avulla.

Firstbeat Hyvinvointianalyysi auttaa tunnistamaan 

hyvinvoinnin tilan sekä siihen liittyvät riskitekijät 

kokonaisvaltaisesti niin työssä kuin vapaa-aikana. 

Analyysin pohjalta suunnitellut henkilökohtaiset suo-

situkset motivoivat huomaamaan omien toimien vai-

kutukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Oletko huolehtinut yrityksellesi 
tärkeiden ihmisten hyvinvoinnista? 



Firstbeat Hyvinvointianalyysi kattaa kaikki hyvinvointiin vaikuttavat osa-alueet. Sen avulla 

selvitetään mm. kuormitus- ja stressitekijöitä, palautumisen riittävyyttä, unen laatua sekä 

liikunnan vaikutuksia henkilökohtaisessa elämässä. 

Firstbeat Hyvinvointianalyysi auttaa 

kestämään avainpaikkojen vaatimukset

Kiireisissä ja vastuullisissa avaintehtävissä työskentely 

voi johtaa tilanteisiin, joissa stressitaso on korkealla ja 

kiire ohittaa omasta hyvinvoinnista huolehtimisen. 

Firstbeat Hyvinvointianalyysi soveltuu 

johdon lisäksi myös muille erityisryhmille 

kuten paljon matkustaville, lämpötilaltaan 

tai työajoiltaan poikkeavissa oloissa 

työskenteleville tai fyysisesti erittäin 

kuormittavaa työtä tekeville.  

Firstbeat Hyvinvointianalyysi antaa vastauksia yrityksen johdon 
ja esimiesten kannalta tärkeisiin kysymyksiin kuten: 

 • Miten voin välttää uupumista?

 • Mitkä tekijät elämässäni palauttavat 
  ja kuluttavat voimavarojani?

 • Miten voin hallita stressiä? 

 • Mikä on minulle sopiva 
  määrä liikuntaa?

 • Miten pidän positiivista 
  energiatasoa yllä?



Työjakso Työjakso Vapaa-aikaUnijakso UnijaksoUnijakso

TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI

Stressi            Palautuminen            Liikunta

KLO 6.00 14.00 22.00 14.00 22.00 14.00 22.006.00 6.00 6.00

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 

 fysiologisia muutoksia sykevälivaihtelusta. Mittaukset toteutetaan tavallisten päivien aikana – ei testiympäristössä. 

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.

www.fi rsttbeaat.fi 

Lopputuloksena konkreettisia vaikutuksia 

päivittäiseen elämään.


