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Kuinka tunnistetaan
haitallinen työstressi ja 

estetään työuupumus?

© Moodmetric 2020

Käsikirja henkilöstöhallinnon, 

työterveyshuollon ja hyvinvoinnin ammattilaisille

Miksi yritysten tulisi hallita stressiä -  
Kuinka mitataan psyykkistä kuormitusta tehokkaasti 

 ja kerätään stressidataa turvallisesti

SISÄLTÄÄ KOLME ASIAKASCASEA
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Miten stressi näkyy  
organisaation arjessa?

Stressi on hyvä asia, kun sitä on sopivasti ja 
sen määrää voi itse säädellä. Krooninen stressi 
heikentää kuitenkin yksilöiden, organisaatioiden ja 
yhteiskuntien terveyttä ja toimintakykyä.  

Krooninen stressi on yhteydessä moniin psyykkisiin ja fyysisiin sai-
rauksiin, ja se on useimmiten myös työuupumuksen taustalla. 
Ylikuormitustilan tunnistaminen on hankalaa, toisaalta ylikuormittu-
minen on myös tabu ja apua haetaan liian myöhään. 

• Tutkimusten mukaan 60-80 %:lla lääkärikäynneistä on yhteys 
stressiin. 

• 25 % suomalaisista kokee jonkinasteista työuupumusta jossain 
työelämänsä vaiheessa. 

• Mielenterveyden ongelmista on tullut suurin syy 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen.

Covid-19 pandemia on tuonut oman lisänsä keskusteluun: Onko etätyö 
enemmän vai vähemmän stressaavaa kuin työskentely toimistolla tai 
avokonttorissa? Onko työn ja muun elämän tasapainottaminen tullut 
hankalammaksi? Jotkut kokevat vähemmän stressiä, kun työmatkat 
jäävät etätyössä pois. Toisaalta monet peräkkäiset etäpalaverit 
voidaan kokea hyvin kuormittaviksi. Kotityöpaikalla olevat lapset ovat 
tuoneet päiviin uudenlaisia keskeytyksiä. 

Pandemia on luonut entistä suuremman tarpeen ymmärtää 
työntekijöiden stressiä, kun kasvokkain tavataan enää harvoin 
tai ei ollenkaan. 

KROONINEN STRESSI

• Vähentää tehokkuutta

• Heikentää 
tuottavuutta

• Uhkaa  hyvinvointia ja 
terveyttä

• Lisää 
sairauspoissaoloja

• Voi johtaa varhaiseen 
eläköitymiseen
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Miten työstressiä voi mitata? 

Stressiä voidaan mitata organisaatioissa eri tavoin.

• Perinteisesti subjektiivisella kyselytutkimuksella

• Objektiivisesti puettavaan teknologiaan perustuvalla mittarilla

• Pistemäisesti otetuilla laboratorionäytteillä

Kyselyt ovat perinteinen ja useimmin käytetty menetelmä, kun kar-
toitetaan työntekijöiden hyvinvointia. Ne voivat olla laajoja, ja ottaa 
huomioon hyvinvoinnin eri puolia, työoloja, fyysistä työympäristöä, 
esimies-alaissuhteita ja paljon muuta. Pitkät kyselyt saatetaan toistaa 
vuosittain, lyhyet jopa päivittäin. 

Lyhyet kyselyt voivat olla edullisia ja helppoja järjestää, mutta tulok-
set saattavat jäädä pinnallisiksi. Laajat ja yksityiskohtaiset kyselyt ovat 
kalliita, ne vievät aikaa ja vaativat tarkkaa suunnittelua. Vastauksia 
joudutaan isossa organisaatiossa odottamaan pitkään. Tulokset eivät 
kuitenkaan anna hyvää kuvaa yksittäisen työntekijän hyvinvoinnista, 
ja yksilöllisiä toimenpide-ehdotuksia on lähes mahdoton tehdä. Jotkut 
työntekijät eivät vastaa kyselyihin, koska eivät usko niiden johtavan 
muutoksiin omassa työhyvinvoinnissa. Kyselyistä voi tulla rutiini il-
man, että ne nostavat esiin työpaikan ongelmia, tai tuovat ratkaisua 
yksittäisen työntekijän kuormittuneisuuteen. 

Kyselyiden merkittävin heikko puoli on niiden subjektiivisuus. 
Vastaukset ovat henkilön mielipide asiasta kyseisellä hetkellä. 
Useinkaan ihminen ei tiedosta psyykkisen hyvinvointinsa tasoa tar-
kasti. Esimerkiksi uupunut ei välttämättä osaa sanoa, kuinka paha 
tilanne todellisuudessa on.

Moodmetric-älysormus on mittausteknologiaa, joka 
tarjoaa yrityksille uuden, objektiivisen vaihtoehdon 
henkilöstön työstressin mittaamiseen

Biosignaaleja mittaavat laitteet ovat tarkkoja ja tulokset kertyvät au-
tomaattisesti. Kerätty data on objektiivista ja siksi luotettavampaa. 
Henkilö ei voi manipuloida mittarin dataa, ja mittaus voi olla käynnis-
sä 24/7. Mittaus ei ole hetkeen sidottu, ja mittausjakson pituus voi olla 
jopa viikkoja tai kuukausia.

Tarjolla on myös ei-jatkuvia, eli ajoitettuna näytteenä otettavia ob-
jektiivisia mittauksia, kuten esimerkiksi syljestä tehtävä kortisolitason 
mittaus. Se voi tuoda lisätietoa henkilöiden hetkellisestä stressitasos-
ta, mutta ei auta ymmärtämään, miten omaan kuormittuneisuuteen 
voi itse vaikuttaa.

LAAJAT JA 
YKSITYISKOHTAISET 
KYSELYMITTAUKSET

• Vastauksia joudutaan 
isossa organisaatiossa 
odottamaan pitkään

• Kyselyt voivat olla 
kalliita

• Kyselyiden merkittävin 
heikko puoli on niiden 
subjektiivisuus

MITTAUSTEKNOLOGIA

• Laitteet mittaavat 
biosignaaleja tarkasti

• Kerätty data on 
objektiivista 

• Tulokset kertyvät 
automaattisesti 

• Mittaus voi olla 
käynnissä 24/7

• Mittausjakson pituus 
voi olla jopa viikkoja tai 
kuukausia
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Tavoite on motivoida työntekijä aktiiviseksi oman 
hyvinvointinsa edistäjäksi, mikä johtaa parempaan 
työkykyyn ja työn tuottavuuteen.

Objektiivinen, mutta yksilöllinen mittaus 

Moodmetric-mittauksen reaaliaikainen palaute auttaa yksilöä 
tekemään muutoksia jo mittausjakson aikana. Nämä muutokset 
liittyvät usein stressinhallinnan keinoihin sekä levon ja unen 
lisäämiseen. Työnantajan velvollisuus on mahdollistaa työntekijän 
tarvitsema tuki, ja mittauksen toisto tarpeen mukaan, esimerkiksi 
puolen vuoden kuluttua.
 

KYSELY MOODMETRIC-MITTAUS

Kustannus Ilmaisesta hyvin korkeaan 
kustannukseen

~200€ per henkilö / kahden viikon 
mittaus (+ alv)

Kuinka usein tehdään Lyhyitä kyselyjä voidaan jopa 
tehdä päivittäin. Hyvinvointikyselyt 
toistetaan usein kvartaaleittain, 
puolivuosittain tai vuosittain. 

Reaaliaikainen itsemonitorointi  
kahden viikon ajan

Luotettavuus Subjektiivinen Objektiivinen

Toteutus Hyvin yksinkertaisesta laajoihin 
ja monimutkaisiin. Suurissa 
yrityksissä usein ulkoistettu. 

Fyysinen laite (Moodmetric-
älysormus) tarvitaan. Datan keruu 
automaattista. Moodmetric kokoaa 
yhteen tulokset ja palautteen. 

Toteutus Vaihtelee paljon. Tarkkuus riippuu 
kyselyn laajuudesta ja kuinka 
hyvin se sopii organisaation 
rakenteeseen, työn luonteeseen ja 
työskentelytapoihin.

Tarkka. (83%)

Datan keräämisen 
menetelmä

Nykyisin kyselyt ovat pääosin 
sähköisiä.

Käyttäjä avaa sovelluksen kahdesti 
päivässä ja lataa datan, joka on 
nähtävissä pilvipalvelussa lähes 
reaaliaikaisesti.

Kuinka nopeasti 
tulokset saadaan

Mitä suurempi organisaatio 
on, sitä pidempään tulosten 
saaminen yleensä kestää. Yksilölle 
kohdennetut parannustoimet eivät 
kyselyiden perusteella ole usein 
mahdollisia.

Osallistujat näkevät dataansa 
jatkuvasti ja reaaliaikaisesti jo 
mittausten aikana.  
Koko mittausjakson tulokset ovat 
saatavilla 2-4 päivän kuluttua 
mittausten päättymisestä. 
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Miten Moodmetric eroaa  
muista hyvinvointimittareista?

Älyrannekkeet, -kellot ja -sormukset mittaavat fysiologiaa. Suurin 
osa hyvinvointiteknologiasta keskittyy sykkeen ja sykevälivaihtelun 
mittaamiseen. Jokaisessa laitteessa on lisäksi vähintään yksi 
kiihtyvyysanturi, joka kertoo esimerkiksi otetuista askelista.

Moodmetric-sormus mittaa ihon sähköjohtavuuden muutosta 

• Laite on kehitetty seuraamaan virittäytymistä. Virittäytyminen 
voi johtua innostumisesta, ärsyyntymisestä, pelästymisestä, her-
mostumisesta, eli positiivisesta tai negatiivisesta stressistä. 

• Sormuksella voidaan seurata stressitasoja pitkällä aikavä-
lillä sekä yksittäisiä reaktioita, kuten vaikkapa yllättymistä, 
reaaliaikaisesti. 

Sormuksen tarkoitus on auttaa käyttäjää 
ymmärtämään omaa psyykkistä (emotionaalista ja 
kognitiivista) kuormitusta

Tunnereaktiot ja esimerkiksi vaikeat matemaattiset tehtävät nostavat 
Moodmetric-tasoja. Työn määrä ei automaattisesti aiheuta korkeaa 
stessitasoa. Keskittynyt työskentely itselle mielekkäiden tehtävien 
parissa, ilman keskeytyksiä tai ulkoista aikapainetta voi tuottaa varsin 
matalat stressitasot. 

Sormus mittaa jatkuvasti samalla tavalla ja tarkkuudella, eli se ei 
keskity pelkästään unen mittaamiseen. Kun halutaan saada kellon 
ympäri tarkkaa tietoa stressitasoista, kuormituksen ja palautumisen 
määrästä,  kannattaa ehdottomasti kokeilla Moodmetric-sormusta.

Moodmetric-sovelluksen 
päivä- ja yönäkymä näyttävät 
yhdellä vilkaisulla stressihuiput 
ja palautumisen jaksot.

Vuorokausikeskiarvo kertoo 
kuormituksen ja palautumisen 
tasapainosta. Pitkään jatkuva 
korkea vuorokausikeskiarvo 
voi olla merkki stressin 
kroonistumisesta ja antaa aiheen 
selvittää sen syitä tarkemmin.
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Yksilön oikeus määrätä  
datastaan otetaan huomioon 
Moodmetric-mittauksissa

Moodmetric toimii MyData-periaatteiden mukaisesti.  
Tärkein asia yksityishenkilön kannalta on, että tietoa 
ei luovuteta kenellekään ilman henkilön nimenomaista 
suostumusta.

Datan kerääminen ja käyttäminen 
Moodmetric-mittauksissa

• Moodmetric-mittausdata tallentuu älypuhelinsovellukseen.

• Puhelimessa olevaan dataan pääsee käsiksi vain käyttäjä itse.

Mittausdata on mahdollista tallentaa myös pilvipalveluun. Tällöin data 
on jaettavissa muiden tahojen nähtäväksi, mutta sitä ei tehdä ilman 
henkilön nimenomaista suostumusta. Data on myös pseudonymisoi-
tua. Yksilöllä on lisäksi aina oikeus pyytää ja saada kaikki tietonsa lo-
pullisesti poistettua.

Raportointi Moodmetric-ryhmämittauksessa

Moodmetric-ryhmämittaus on yksilöllinen tuki yhteisölliseen stres-
sinhallintaan. Ryhmämittaus tuo hyötyjä yksilölle, sillä reaaliaikainen 
mittaus havahduttaa omaan tilanteeseen ja motivoi mahdollisesti 
tarvittavaan muutokseen. 

Työnantaja sekä kaikki Moodmetric-ryhmämittaukseen osallistuvat 
saavat saman anonyymin ryhmätason raportin, josta selviävät ryh-
män keskimääräiset stressitason vaihtelut mittausjakson aikana. 
Yksilöiden tietoja ei työnantajalle toimiteta, eikä raporteista voi niitä 
päätellä.

Työntekijät voivat halutessaan keskustella omasta datastaan muiden 
kanssa. Usein tämä koetaan mielekkääksi. Tämä ei kuitenkaan ole 
mittaukseen osallistumisen edellytys.

Mittausten päätyttyä työntekijät saattavat haluta keskustella omasta 
datastaan työterveyshoitajan tai -lääkärin kanssa. Terveydenhuollon 
edustaja ei voi jakaa eikä keskustella Moodmetric-mittaustuloksista 
työnantajan kanssa.

Kuva 1. Osallistujat 
seuraavat henkilökohtaisia 
tietojaan Moodmetric-
ryhmämittauksen aikana oman 
älypuhelinsovelluksensa kautta.

Kuva 2. Osa työntekijöistä 
haluaa keskustella tuloksistaan 
terveydenhuollon ammattilaisen 
kanssa ryhmänmittauksen jälkeen.
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Moodmetric tieteellisessä tutkimuksessa 
liittyen työperäiseen stressiin
Kaksi tuoretta tutkimusta lisää tieteellistä validaatiota Moodmetric-mittauksen 
tarkkuudelle.Moodmetric-teknologialla on saatu lupaavia tuloksia stressitason 
tunnistamisessa työympäristössä.

Tampereen yliopiston Lääketieteen ja terve-
ysteknologian tiedekunnan Personal Health 
Informatics -ryhmä simuloi tutkimuksessaan 
kognitiivisesti kuormittavaa työtä laboratoriossa. 
Koeasetelmassa henkilöt altistettiin kolmelle erita-
soiselle kognitiiviselle kuormitukselle 

1. rauhallinen 2. virittynyt 3. korkea stressitaso

Tasojen tarkkailuun käytettiin ihon sähkönjohta-
vuuden mittausta (electrodermal activity, EDA) ja 
kyselytutkimusta.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Moodmetric-
älysormuksen tunnistustarkkuutta verrattaessa 
tieteellisissä tutkimuksissa sovellettuun EDA-
mittausjärjestelmään. Mittareiden kykyä erottaa 
stressitasot verrattiin myös henkilöiden itsearvioin-
nin tarkkuuteen. Tulosten analysoinnissa sovellet-
tiin koneoppimisen menetelmiä.

Tulokset ovat lupaavia: 

”Tulosten perusteella näyttää siltä, että 
Moodmetric-sormuksen tuottaman 
signaalin perusteella voidaan luokitella 
kuormittavia tilanteita työssä lähes yhtä 
hyvin kuin vertaillulla laboratoriotason 
laitteistolla”, kertoo tutkimuksen 
vastuullinen johtaja TkT Hannu Nieminen.

Tutkimus kokonaisuudessaan oli erittäin mie-
lenkiintoinen. Esimerkiksi havaittiin, että yksilön 
oma kyky tunnistaa stressitasonsa on heikompi 
kuin laitteiden.

Tutkimus esiteltiin Engineering in Medicine and 
Biology -konferenssissa Berliinissä heinäkuussa 
2019. 

Tomppa Pakarinen, Julia Pietilä, Hannu 
Nieminen. 2019 Prediction of Self-Perceived 
Stress and Arousal Based on Electrodermal 
Activity.

Tutkimus Tampereen yliopistossa

Moodmetric-teknologialla lupaavia tuloksia stressitason tunnistamisessa 
työympäristössä

https://embc.embs.org/2019/
https://embc.embs.org/2019/
https://ieeexplore.ieee.org/document/8857621
https://ieeexplore.ieee.org/document/8857621
https://ieeexplore.ieee.org/document/8857621
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Kesällä 2018 käynnistyneestä tutkimuksesta 
Jyväskylän yliopiston sekä Pihlajalinna Oy:n kanssa 
on saatu myös lupaavia alustavia tuloksia.

Tutkimuksen yhtenä osana oli tietokoneella to-
teutettava kognitiivinen ’Trier mental challenge’ 
-stressitesti. Stressitestin kesto oli 10 minuuttia 
ja tehtävänä oli ratkaista matemaattisia päässä-
laskutehtäviä, jotka vaikeutuivat ajan kuluessa. 
Stressitestiä ennen ja sen jälkeen (N=14) mitat-
tiin syljen kortisoli ja testin aikana Moodmetric-
sormuksella Moodmetric-taso. Keskimääräinen 
MM-taso stressitestin aikana oli 61±15 ja syljen 
kortisoli muutos 12±71 %. Syljen kortisolipitoi-
suuden suhteellinen muutos korreloi positiivisesti 
Moodmetric-tason kanssa (r=.71, p=0.005) (kuva). 
Stressitestin aikainen Moodmetric-taso oli sitä kor-
keampi, mitä enemmän syljen kortisolipitoisuus 
nousi stressitestin aikana.

Syljen kortisolipitoisuuden suhteellisen 
muutoksen ja Moodmetric-indeksin 
(MM-taso) korrelaatio stressitestissä 
(N=14) (r=.71, p=0.005). Stressitestin ai-
kainen MM-taso oli sitä korkeampi, mitä 
enemmän syljen kortisolipitoisuus nousi 
stressitestin aikana 

Tanskanen-Tervo M., LitT, Valkonen H., LitK., 
Rautiainen P., LitK. Moodmetric-älysormuksen 
toimivuus kuormittumisen ja palautumisen mit-
tarina. Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen 
tiedekunta, Liikuntabiologia.

Moodmetric-älysormus on laajasti käytössä 
tutkimushankkeissa. Sitä käytetään stressin ja 
vireystilojen pitkäaikaiseurantaan, oppimisen 
ja kognitiivisten kykyjen tarkkailuun. Lue lisää 
Moodmetricistä tutkimuskäytössä.

Tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Moodmetric-taso korreloi kortisolitason kanssa

https://moodmetric.com/fi/palvelut/tutkijoille
https://moodmetric.com/fi/palvelut/tutkijoille
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Moodmetric-ryhmämittaus on tuki 
yhteisölliseen stressinhallintaan

MITTAUKSEN ETENEMINEN

Moodmetric-ryhmämittaus on organisaatioil-
le ja tiimeille suunniteltu kahden viikon mittaus-
jakso. Mittausjakso alkaa aloitusluennolla (2 h). 
Osallistujat seuraavat jakson aikana reaaliaikaisesti 
henkilökohtaista dataansa ja lopuksi he saavat ano-
nyymin ryhmäraportin. Moodmetric-ryhmämittaus 
antaa jokaiselle osallistujalle hyvät valmiudet kehit-
tää omaa stressinhallintaosaamista.

Ryhmän koko ja käytännön järjestelyt

Suositeltava ryhmäkoko on 10-50. Moodmetric hoi-
taa mittauksen käytännön järjestelyt, vain kontakti-
henkilö yrityksen sisäItä tarvitaan. Kontaktihenkilö 
jakaa tarvittavan infomateriaalin etukäteen ja ke-
rää mittaukseen osallistuvien nimet. Älysormukset 
jaetaan joko Hyvinvointiluennolla tai lähetetään 
postitse silloin, kun mittaus järjestetään etänä.

Lue lisää Moodmetric-ryhmämittauksesta

4. MITTAUSJAKSO
Osallistuja pitää sormusta kaksi 
viikkoa ja seuraa reaaliaikaisesti 
kuormitustaan ja palautumistaan 
ja motivoituu kokeilemaan itselleen 
sopivia stressinhallinnan keinoja.

5. RYHMÄPALAUTE
Moodmetric luo kirjallisen, anonyy-
min ryhmäraportin pilvipalveluun 
kertyneestä datasta. Ryhmäraportti 
käydään läpi videoyhteyden välityk-
sellä, tai paikan päällä mikäli siitä 
erikseen sovitaan.

6. TUKI JA JATKOTOIMET
Osallistujilla on mahdollisuus 
saada tukea datan tulkintaan ja 
jatkotoimenpiteiden suunnitteluun 
terveydenhuollon edustajalta.

1. TARVE MITTAUKSELLE
Kun työyhteisössä havahdutaan 
huomioimaan myös henkisen 
jaksamisen merkitys henkilöstön 
hyvinvoinnille, on suositeltavaa tehdä 
henkisen kuormituksen mittaus koko 
henkilöstölle tai tiimille.

2. VALMISTAUTUMINEN 
MITTAUKSEEN
Moodmetric sopii asiakkaan kanssa 
ryhmämittauksen aikataulut ja 
käytännön järjestelyt.

3. PEREHDYTYS JA 
HYVINVOINTILUENTO
Moodmetric pitää mittausjakson 
aluksi hyvinvointiluennon ja 
perehdyttää osallistujat mittaukseen 
(2 h).

https://moodmetric.com/fi/palvelut/tyoyhteisoille/ryhmamittaus/
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Asiakaskokemukset

Case 1: 

VTT ja Helsingin yliopisto tutkivat Suomen Akatemian 
rahoittamassa tutkimuksessa sisun olemusta ja merkitystä 
esimerkiksi työelämässä pärjäämisen ja työhyvinvoinnin 
kannalta.

Tietotyön tekijöitä neljässä eri organisaatiossa mitattiin kolmen 
viikon ajan. Moodmetric-älysormus oli yksi mittareista, joita käytettiin 
jatkuvasti koko jakson ajan. Jatkuvan mittauksen lisäksi tutkimuksessa 
selvitettiin, kuinka sisu kytkeytyy henkilön biosignaaleihin ja 
aivoaktiivisuuteen voimakkaan hetkellisen stressin aikana. Tätä 
mitattiin laboratoriossa henkilöiden suorittaessa haastavia tehtäviä 
tai joutuessa upottamaan kätensä jääveteen. Tuloksia mallinnettiin 
koneoppimisen avulla.

Lue lisää

https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/laaja-tutkimus-selvitti-onko-sisu-tyoelamassa-voimavara-vai-kompastuskivi
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Asiakaskokemukset

Case 2: 

Gigantti tapaa kerran vuodessa työeläkevakuuttajan 
sekä työterveyshuollon edustajat samassa pöydässä. 
Keskusteluissa on noussut esiin huoli työntekijöiden sai-
rauspoissaolojen kasvusta erityisesti psyykkisten syiden 
osalta. Työeläkevakuuttaja Varma tutkii ja pilotoi laajasti 
työhyvinvoinnin välineitä. Gigantin tilanteeseen Varma eh-
dotti Moodmetric-mittausta.

Päivi Mäenpään mukaan paras anti mittauksesta oli, että työpai-
kalla tuli puhetta hyvinvoinnista, kuormituksesta ja palautumi-
sesta ja että kaikki otettiin mukaan katsomaan omaa dataansa.  
– Työnantajalle mittaus antaa kokonaiskuvaa. Nyt kun näemme isom-
man kokonaisuuden, hahmotamme paremmin mikä kaikki vaikuttaa 
työntekijän jaksamiseen ja kuormittuneisuuteen. Voimme alkaa tar-
kemmin selvittämään, mikä on mekanismi esimerkiksi sairauslomalle 
päätymiseen. Entä miksi jotkut jaksavat hyvin, vaikka ympäristö on 
välilllä rankka? Rekrytoinneissa voimme ehkä oppia huomaamaan, 
ketkä saattaisivat kokea työn erityisen kuormittavaksi ja siten käsitellä 
jo aikaisessa vaiheessa palautumiskeinoja.

“Moodmetric-mittaus oli yksilöille tosi herättävä ja 
auttoi jokaista huomaamaan stressaavia ja palauttavia 
tekijöitä sekä työssä että omassa arjessa. 

Lue lisää

https://moodmetric.com/fi/moodmetric-gigantti/
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Asiakaskokemukset

Case 3: 

HERE Technologiesin Tampereen yksikkö tarjoaa 
Moodmetric-mittauksen koko henkilöstölle. Yritys haluaa 
auttaa henkilöstöä pysymään mukana kasvussa ilman 
uhrauksia hyvinvoinnin ja työn ilon suhteen. 

Moodmetric-mittaus tehdään tiiviissä yhteistyössä työterveyshuol-
lon kanssa. HERE:n työterveyslääkäri Leena Pesonen oli tutustunut 
Moodmetric-mittaukseen erään toisen asiakkaansa kautta ja ehdotti 
mittausta HERE:lle. -Minusta palvelu tuntui kokeilemisen arvoiselta ja 
päätin ehdottaa sitä HERE:lle. Työterveyshuollossa on melko vähän 
käytössä teknologiaa kuormittumisen objektiiviseen arvioimiseen, 
ja joka samalla motivoi asiakasta parempaan stressinhallintaan. 
Kokeilin myös itse sormusta ja olin vaikuttunut. Tunnistan hyvin kuor-
mituksen ja palautumisen omassa kehossani ja oli hienoa todeta se 
Moodmetric-sovelluksen graafeissa, Leena Pesonen Terveystalosta 
sanoo.

Mikäli työntekijä huomaa mittausjaksolla korkeaa kuormitus-
ta ja epäilee stressin kroonistumista, on hänellä mahdollisuus olla 
yhteydessä suoraan työterveyshuoltoon mittausjakson jälkeen. 
Objektiivinen Moodmetric-data toimii keskusteluväylänä työterveys-
lääkärin ja työntekijän välillä. Myös HERE:n työterveyspsykologilla on 
valmius auttaa työntekijää Moodmetric-datan tulkinnassa.

Lue lisää

Kuinka aloitat 
stressimitaukset 

organisaatiossasi?

Ota yhteyttä

info@moodmetric.com

moodmetric.com/fi

https://moodmetric.com/fi/moodmetric_mittaus_here_technologies
https://moodmetric.com/fi/lomakkeet/lomake-ota-yhteytta/
mailto:info%40moodmetric.com?subject=
https://moodmetric.com/fi

