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Uusi palveluratkaisu tuottavan ja hyvinvoivan työyhteisön kehittämiseen.	
Cauha Care Solutions Oy ja DreamLeader Oy ovat käynnistäneet 
yhteistyön 		
 

 

 

Työn muutos koskettaa meitä kaikkia työelämässä toimivia tehtävästä ja toimialasta 
riippumatta.  
 

Uuden ajan työssä työntekemisen aika ja paikka menettävät merkityksen. Työn muutos 
haastaa meidät monella eri tapaa. Uuden ajan työssä meitä on vastassa uudet teknologiat, 
uudentyyppiset osaamistarpeet, jatkuva muutos ja epävarmuus, työn ja vapaa-ajan rajan 
hämärtyminen sekä monet muut uuden ajan työhön liittyvät ominaispiirteet, joiden kanssa 
meidän on opittava elämään.  
 

 

 

Yksilön ja työyhteisön kannalta uuden ajan työssä korostuvat erityisesti henkisten 

voimavarojemme hallinta.   
 

Hyvinvointimme ja työmme tuottavuuden näkökulmasta tarvitsemme uusia keinoja siihen, 
kuinka voimme tunnistaa varhaisessa vaiheessa uupumukseen liittyvät riskitekijät. Henkista ̈ 
kuormitusta aiheuttavat ongelmat kehittyva ̈t yleensa ̈ huomaamattomasti. Tilanteen 
työsta ̈minen alkaa usein vasta siina ̈ vaiheessa, kun asiat ka ̈rjistyva ̈t.  

 

Henkisen kuormituksen hallinta on  tärkeä osa uuden ajan työelämän vastuullista ja 
kestävää liiketoimintaa.  

Yksilön ja työyhteisön näkökulmasta kyse on keskeisestä hyvinvointiimme vaikuttavasta 
tekijästä. Työnantajan näkökulmasta uupumuksen varhaisella tunnistamisella on 
luonnollisesti myöskin hyvin merkittävä taloudellinen vaikutus, joka liittyy henkilöstön 
työkykyyn ja sen kehittymiseen.  

Cauha Care Solutions Oy:n kehittämällä Mind & Climate- palvelulla voidaan tunnistaa 
henkiseen kuormitukseen liittyvät riskitekijät  seka ̈ yksilö- etta ̈ työyhteisötasolla jo 
varhaisessa vaiheessa, jolloin niiden ratkaiseminen on helpompaa. Kyse ei ole ainoastaan 
teknologiasta - vaan palveluratkaisusta, johon kytkeytyy mukaan myöskin uupumuksen 
hallintaan liittyvät asiantuntijapalvelut, joilla tuotetaan jatkuva tuki yksilöille ja koko 
työyhteisölle. Tuottavan ja hyvinvoivan työyhteisön rakentamiseen. 
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Yhteinen palvelutarjontamme tarjoaa asiakkaillemme työyhteisön tuottavuuden ja 
hyvinvoinnin kehittämiseen edistykselliset teknologia- ja asiantuntijapalvelut 
samassa paketissa.  
 

Palveluratkaisussamme yhdistyvät työyhteisö- ja yksilötason ajattelu- ja toimintatapojen 
kehittäminen sekä yksilö- ja työyhteisötason henkisen kuormituksen tunnistaminen sekä 
uupumukseen liittyvien riskien ennaltaehkäisy ja riskitason alentaminen. Palvelu-
kokonaisuus vie asiakkaidemme	tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisen aivan uudelle 
tasolle. Uuden ajan työelämän tasolle.” 

 

Tutustu Mind & Climate – palveluun: www.cauhacare.com 

Lisätietoja palvelusta ja yhteistyöstämme antavat:     

 

Cauha Care Solutions Oy DreamLeader Oy 

Jukka-Pekka Hamarila     Tomi Kasurinen 

040 510 1215  050 3615121 

jp.hamarila@cauhacare.com  tomi.kasurinen@dreamleader.fi 

www.cauhacare.com  www.dreamleader.fi 

 

Cauha Care Solutions	 Oy on digitaalisten työhyvinvointipalveluiden kehittäjä, jossa 
yhdistyvät huipputason teknologinen osaaminen ja työpsykologinen ymmärrys. Tärkein 
palvelumme on nimeltään Mind & Climate, jonka avulla tunnistetaan työstä tai muusta 
elämästä johtuva uupuminen jo varhaisessa vaiheessa.  Palvelun avulla uupumista 
aiheuttaviin ongelmiin päästää aikaisemmin kiinni, mikä vähentää merkittävästi 
kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä.   

DreamLeader Oy on modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen asiantuntija, joka on 
erikoistunut työyhteisöjen tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen. 

    


