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TYÖHYVINVOINNIN INNOVAATIOT

Mobiiliviesteillä 
työhyvinvointia
Mobiililaitteiden käyttö kasvaa. Tekstari voi toimia 

myös työhyvinvoinnin työkaluna.

pohjalta esimiehet nostivat esille työn-

tekijöitä eniten puhuttaneita aiheita 

ja kehittämisideoita työhy-

vinvoinnin edistämisek-

si. Esimiesten kanssa 

käytyjen keskustelujen 

pohjalta muodostettiin 

viisi aihepiiriä, joiden 

avulla työntekijöiden hy-

vinvointia haluttiin lähteä 

edistämään ja ylläpitämään seuraavien 

konkreettisten tekojen avulla.

TERVEELLISEN RAVITSEMUKSEN edistämi-

seksi esimiehet tarjosivat työntekijöilleen 

mahdollisuuden osallistua ravitsemus-

asiantuntijan luennolle. Luento tarjosi 

työntekijöille konkreettisia vinkkejä hy-

vinvointia edistävän ravitsemuksen to-

teuttamisesta epäsäännöllisessä arkiryt-

missä. 

UNEEN JA PALAUTUMISEEN liit-

tyvät vastaukset lisäsivät esi-

miesten ymmärrystä työntekijöi-

den kokemuksista nukahtamisen 

vaikeudesta ja riittävästä unesta, 

erityisesti ilta- ja aamuvuorojen välisen 

yön aikana. 

LIIKUNTA-AKTIIVISUUDEN lisäämiseksi 

työntekijöille on alettu tarjoamaan am-

mattilaisen ohjausta esimerkiksi kunto-

salilaitteiden käytössä, sekä toimistotyötä 

tekeville järjestetään ergonomiaohjausta. 

 Esimiesten kertomana työnteki-

jät pitivät mobiiliviestityös-

kentelyä ajatuksia he-

rättävänä ja sopivana 

keinona oman hyvin-

voinnin pohtimises-

sa. Osa työntekijöistä 

oli kokenut viesteihin 

vastaamisen ajoittain työ-

läänä ja olivat tyytyväisiä, että 

joukossa oli runsaasti kannusteviestejä, 

joihin ei tarvinnut vastata. Mobiiliviestien 

merkitys sekä tiedonkeruussa, pohdinnan 

herättäjänä ja kannustimina tulikin tässä 

interventiossa eri tavoin esille.

Uusia keinoja
rohkeasti käyttöön
Mobiiliviestejä voidaan hyödyntää työn-

tekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi 

sosiaali- ja terveysalalla. Mobiilimenetel-

mien avulla tiimien työhyvinvoinnin edis-

tämisen ja johtamisen käyttökulttuuria 

voidaan uudistaa muuttuvan toimintaym-

päristön tarpeita vastaavaksi, mikä voi 

helpottaa lähiesimiesten työtä ja vaikuttaa 

samalla myönteisesti myös lähiesimiesten 

työhyvinvointiin. On hyväksyttävä, että 

tulevaisuudessa osa vanhoista työme-

netelmistä ja -välineistä häviää ja tilalle 

tulee uusia. Tietotekniikan ja uudistuvan 

teknologian käyttömahdollisuuksia on ke-

hitettävä tiimi- kohtaisesti organisaation, 

johtamisen ja työn tekemisen näkökul-

mista. Samalla on pidettävä huolta myös 

henkilöstön tietoteknisen 

osaamisen kehit-

tymisestä.
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Sosiaali- ja terveysalalla käynissä olevas-

sa suuressa palvelurakenneuudistuksessa 

henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen 

tulee olla yksi johtamisen ja esimiestyön 

painopisteistä. Etenkin lähiesimiehet ovat 

ratkaisevassa asemassa henkilöstön työ-

hyvinvoinnin edistämisessä. Sosiaali- ja 

terveysalan johtamisen toimintaympäris-

tö on muuttunut, mutta johtaminen nojaa 

edelleen vanhoihin käytänteisiin ja 

välineisiin. (Isosaari 2008, 

2–4; Vilkman 2016,15, 

20–23.)

 Terveydenhuolto-

alalla mobiililaitteiden 

käyttö kasvaa, mikä 

luo mahdollisuuksia ja 

tarpeen mobiilimenetelmien 

kehittämiseksi lähiesimiesten käyt-

töön työntekijöiden työhyvinvoinnin ja 

johtamisen tueksi. Ekologisilla ja edulli-

silla mobiilimenetelmillä voidaan vasta-

ta sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisiin 

haasteisiin terveydenhuollon resurssien 

vähentyessä, kustannusten noustessa ja 

palvelutarpeiden lisääntyessä. 

Mobiili taipuu
moneen käyttöön
Mobiilimenetelmiä ja tekstiviestejä hyö-

dynnetään terveydenhuollossa eri toimi-

aloilla yhä enemmän hyvinvointi-interven-

tioiden välineenä, terveyden seurannassa, 

tiedonkeruussa ja yhteydenpidossa. Niiden 

käytöllä on havaittu olevan positiivisia vai-

kutuksia työhyvinvoinnissa ja terveyskäyt-

täytymisessä. Mobiiliviestien avulla voidaan 

herätellä ajatuksia omasta hyvinvoinnista ja 

saada tilannekohtaista tietoa. Asiakastyös-

sä mobiilimenetelmillä on mahdollista lisätä 

palveluiden laatua, tehokkuutta, työn suju-

vuutta ja yhdistää työntekijöitä. (Blake 2008, 

160; Cole-Lewis & Kershaw 2010, 56–57.)

 Jyväskylän ammattikor-

keakoulussa ylemmän AMK:n 

opinnäytetyönä toteutetus-

sa kehittämistyössä luotiin 

yhteistyössä perusturva-

palveluiden lähiesimiesten 

kanssa työntekijöille työhyvin-

vointi-interventio, jossa hyödynnet-

tiin eKoutsi-mobiiliviestiohjelmaa ja mobiili-

viestejä. 

 Kehittämistyö oli osa Jyväskylän am-

mattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston 

Minä ensin! -hanketta, jonka tavoitteena oli 

sote-alan työntekijöiden työhyvinvoinnin tu-

keminen digitaalisten palveluiden avulla sekä 

ammatillisen osaamisen vahvistaminen tule-

vaisuuden tarpeita vastaavaksi. (Lovén, M. & 

Punna, M. 2018.) 

Ideoita tiimeissä
lähiesimiesten kanssa
Työhyvinvointi-intervention ja mobiiliviesti-

en suunnittelu tapahtui kevään 2017 aikana 

työpajatyöskentelyssä, jossa ideoitiin yh-

dessä lähiesimiesten kanssa uusia rat-

kaisuja työntekijöiden työhy-

vinvoinnin edistämiseksi. 

Tiimien työntekijät 

pääsivät osallistumaan 

intervention ja mobiili-

viestien suunnitteluun 

erillisessä tilaisuudessa. 

Interventiossa korostettiin 

henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaa-

misen tukemista ennaltaehkäisevästä 

näkökulmasta sekä työhyvinvoinnin edis-

tämisen keinojen uudistamista digitaalisia 

palveluita hyödyntäen.

 Työhyvinvointi-intervention ja mobii-

liviestien aihealueiksi valikoituvat työyh-

teisölähtöisesti ja alan työhyvinvoinnin 

erityispiirteisiin sekä tutkimustietoon pe-

rustuen fyysinen ja psyykkinen työhyvin-

vointi, työyhteisö ja työhyvinvointi, työ-

yhteisön tiedonkulku ja avoimuus, työn 

ja muun elämän yhteensovittaminen sekä 

omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen. 

Mobiiliviestit olivat kartoittavia, pohdin-

taa herättäviä, toimintaan ohjaavia ja 

kannustavia ja viestien sisältö muotoiltiin 

kohdeorganisaation tiimeihin soveltuvaksi 

mobiiliviestien ominaispiirteet huomioi-

den. Yhteensä viestejä kehitettiin työnte-

kijöiden työhyvinvoinnin aihealueista 107 

kappaletta.

 Työhyvinvointi-interventiolla ja mo-

biiliviesteillä pyrittiin lisäämään työnteki-

jöiden itseohjautuvuutta työhyvinvoinnin 

edistämisessä työpäivän aikana, jolloin 

esimerkiksi fyysisen aktiivisuu-

den lisääminen, terveellinen 

ravitsemus ja tarvittava 

palautuminen siirtyisivät 

mahdollisesti myös ar-

keen. 

Unta, liikuntaa ja
hyvää ruokaa
Kolme kuukautta kestäneen mobiilityös-

kentelyn aikana esimiehet saivat moni-

puolisesti tietoa työntekijöiden kokemas-

ta hyvinvoinnista työssä ja vapaa-aikana. 

Työhyvinvointi nähtiin kaikkien yhteisenä 

asiana. Syntyneen mobiiliviestiaineiston 
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Mitä uusia keinoja 
sait hyvinvointijaksolta 

työhyvinvointisi 
edistämiseksi?

Avoimuus on 
avain hyvään 
työilmapiiriin. 

Iloista viikonalkua!

Miten voit itse 
vaikuttaa työyhteisön 

avoimuuteen? 

Kuinka avoimeksi 
koet työyhteisön tällä 

hetkellä? 1 = ei lainkaan 
avoimeksi, 7 = erittäin 

avoimeksi

Kerro millaisena 
koet työhyvinvointi-

jaksolle osallistumisen 
tällä hetkellä? 

Miten Sinä 
toivoisit työnantajasi 

tukevan työhyvinvointiasi 
seuraavan vuoden 

aikana? 


