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Työkykyä edistävän toiminnan yhteiskehittämisen malli pieniin 
ja keskisuuriin kuljetusyrityksiin 

 
Työpaikan tärkein voimavara on hyvinvoiva henkilöstö. Siksi ajan ja rahan panostaminen henkilös-

tön hyvinvointiin on sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin. Työkyvyn edistäminen lisää työpaikan 

houkuttelevuutta ja työhön sitoutumista myös nuorten ja uusien työntekijöiden silmissä. Työkyvyn 

huomioiva johtaminen on parhaimmillaan välittämistä ja konkreettisia tekoja työkyvyn edistämi-

seksi. Edulliset, kevyet ja helppokäyttöiset menetelmät kuljetusalan työhyvinvoinnin edistämiseen 

ovat tarpeen. Työkyvyn ja terveyden edistäminen on ollut kuljetusalalla toistaiseksi liian pienessä 

roolissa. Esimerkiksi työterveyshuollon järjestäminen vaihtelee suuresti ja ammatilliset täydennys-

koulutukset pureutuvat harvoin terveyskysymyksiin.  

  

Työkykyä edistävän toiminnan yhteiskehittämisen malli auttaa Sinua - yrittäjä, työterveyshuollon 

ammattilainen, yhdistysaktiivi tai kouluttaja - keskustelemaan työntekijöiden tai pienyrittäjien 

kanssa helpolla ja innostavalla tavalla. Mallin avulla saat suoraan työntekijöiltä ja yrittäjiltä eli oman 

työnsä parhailta asiantuntijoilta tärkeää tietoa. Kolahtaako?-malli on työkalu, jonka avulla saat tie-

toa asioista, jotka ovat jo hyvin ja jotka kaipaavat kehittämistä. Se on avaus työpaikan yhteiskehit-

tämiseen ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Yhteiskehittäminen toimintata-

pana luo yhteenkuuluvuutta työpaikalla ja yrittäjien keskuudessa sekä tarjoaa mahdollisuuden huo-

mata, ettei kukaan ole ajatustensa kanssa yksin. Milloin sinun työyhteisössäsi on viimeksi kysytty: 

”Miten menee?” Tuntuuko kysyminen vaikealta? 

  

Tässä yhteiskehittämisen mallissa heitetään perinteiset palaverit romukoppaan. Sen sijaan kuljetta-

jat ja yrittäjät saavat piirtää ja paasata!  

 

Kehittämisen iloa kaikille!  

 

 

 

           

 

 

 Lisätietoa ja vinkkejä: www.ttl.fi/virkeanaratissa 

http://www.ttl.fi/virkeanaratissa
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Tavoite: Kolahtaako?–työkalu  on osa ammattikuljettajan työkyvyn hallintamallia. Työkalu auttaa löytämään 

työhyvinvoinnin kehittämiskohteet yhteisöllisesti. Usein kuljettajat pitävät jopa autostaan parempaa huolta 

kuin itsestään ja autojen ominaisuudet ovat kuljettajille tärkeitä. Kolahtaako?–harjoituksessa kuljettajat piirtä-

vät auton, jonka avulla he pohtivat esimerkiksi hyvän kuljettajan ominaisuuksia kuvaten niitä auton ominai-

suuksien kautta (reflektointi). Tehtävä herättää kuljettajia pohtimaan mm. oman työkykynsä eri ulottuvuuksia, 

rooliaan ammattilaisena ja työolojaan. Kolahtaako?–työkalun avulla voidaan miettiä useita kysymyksiä, kuten 

”Millainen on hyvä ammattikuljettaja?”, "Millainen on hyvä esimies?" tai "Millainen on hyvä asiakas?". Samas-

sa harjoituksessa voidaan pohtia esimerkiksi kahta eri kysymystä. Pohdinnat jäsennetään yhdessä keskustellen 

Työkyvyn taloon ja arvioidaan mahdolliset kehittämistarpeet sekä tunnistetaan asiat, jotka ovat hyvin.   

Kenelle: Kuljetusalan yrityksille, työterveyshuolloille, kouluttajille. Osallistujat voivat olla eri yrityksistä ja eri 

asemassa olevia henkilöitä. 

Harjoituksen vetäminen edellyttää perehtyneisyyttä Työkyvyn talo –mallin periaatteisiin.  

Työkyvyn talo -malli havainnollistaa työkykyä ja sen osa-alueita. Se koostuu neljästä kerroksesta, joista kolme alinta ku-

vaa yksilön henkilökohtaisia voimavaroja ja neljäs kerros työtä ja työoloja. Työkyvyn talo on toimiva ja se pysyy pystyssä, 

kun eri kerrokset tukevat toisiaan. Talon kaikkien kerrosten kehittäminen on tärkeää koko työuran aikana. Lisää tietoa 

Työterveyslaitoksen verkkosivuilta:  www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/tykytoiminta/mita_on_tyokyky  

Missä: Tyky-päivissä, kehittämispäivissä, palavereissa 

Kesto ja osallistujamäärä: 2 tuntia, 10–20 osallistujaa 

Välineet: Fläppitaulu, fläppitaulupaperia, tusseja, Työkyvyn talo -mallin pohja (voi tulostaa verkkosivuiltamme 

tai askarrella myös itse, kuten kuvassa sivulla 5), tavallista paperia, teippiä ja/tai sinitarraa, seinäpintaa, johon 

saa kiinnittää fläppitaulupapereita teipillä tai sinitarralla sekä kamera ryhmien tuotosten valokuvaamiseksi. 

Tausta-aineisto: Virkeänä ratissa –käsikirja 2011, Ammattikuljettajan työkyvyn hallintamalli 2013 ja Yrittäjä-

Step – Kohti työhyvinvointia! 2007, Työterveyslaitos 

http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/tykytoiminta/mita_on_tyokyky
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Harjoituksen kulku; piirtäminen, reflektointi ja piirrosten esittely:  

 Harjoituksen vetäjä järjestää ennen harjoituksen alkua ryhmien työskentelytilat soveltuville paikoille ja henkilö-

määrille valmiiksi. Vetäjä kiinnittää Työkyvyn talo-mallin sekä tyhjät A4-paperit talon kerrosten kohdille valmiiksi 

seinälle.  

 Harjoitus tehdään pienryhmissä. Osallistujat jaetaan vähintään 3 hengen ryhmiin. Kullekin pienryhmälle jaetaan 

yksi fläppitaulupaperi ja tusseja. Jokainen ryhmä valitsee itselleen puheenjohtajan. 

 Harjoituksen vetäjä esittelee harjoituksen ja kertoo sen tavoitteet sekä antaa valitsemansa tehtäväkysymyksen. 

Vetäjä näyttää toteutuksesta esimerkin ja piirtää fläppitaululle auton. Vetäjä osoittaa auton ratissa olevaa ääni-

merkkiä ja kertoo sen kuvaavan esimerkiksi kuljettajan hyvää vireyttä. Vetäjä kirjaa tämän tekstiksi piirrokseensa. 

Hän voi halutessaan näyttää ja piirtää useamman esimerkin (esimerkit 1 ja 2. s. 6). 

 Tämän jälkeen ryhmät ryhtyvät työhön. Vetäjä antaa aikaa piirroksen tekemiselle noin 20 minuuttia. Vetäjä kan-

nustaa ja seuraa ryhmäläisten etenemistä. On tärkeää, että jokainen ryhmäläinen keksii ainakin yhden ominaisuu-

den ryhmäpiirrokseensa. 

 Kun ryhmät ovat valmiit, kunkin ryhmän puheenjohtaja vuorollaan esittää ryhmänsä piirroksen muille ryhmille. 

Piirrokset kiinnitetään seinälle teipillä tai sinitarralla. 

Harjoituksen yhteenveto; tuotosten jäsentäminen ja arviointi: 

 Vetäjä esittelee Työkyvyn talo -mallin ja kertoo osallistujille talon periaatteet (sivu 4). 

 Piirroksissa esiin tulleita ominaisuuksia sijoitetaan Työkyvyn talo -mallin eri kerroksiin. Ominaisuuksia käsitellään 

yksi kerrallaan ja niiden sijoittumisesta taloon päätetään yhdessä keskustellen. Vetäjä kirjaa ominaisuuksia talon 

kerroksissa oleviin tyhjiin papereihin sitä mukaa kun asioita nousee esille. Yksi ominaisuus voi sopia useampaankin 

kerrokseen (esimerkki 3, sivu 8). 

 Sijoittelun jälkeen pyydetään ryhmäläisiä numeroimaan talossa olevat ominaisuudet 1-3:een siten, että se joka 

vaatii ensisijaisesti kehittämistä tai on tärkeimmäksi koettu ominaisuus=1 jne. (esimerkki 4, sivu 8). 

 Yhteenvetona harjoituksesta saadaan koko ryhmän näkemys kolmesta tärkeimmästä työhyvinvointiin liittyvästä 

asiasta ja mahdollisista kehittämiskohteista. Tuotoksista kannattaa ottaa valokuvat myöhempää käyttöä varten. 
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Esimerkkejä piirroksista ja reflektioista. 
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Auton ominaisuus Hyvä esimies Hyvä ammattikuljettaja 

moottori ammatillinen osaaminen, työkyky, 
tieto, taito 

  

hyvä fyysinen kunto, nopea, ketterä 

äänimerkki valppaus, nopea reagointi virkeä, sosiaalinen, asiakaspalvelu-
henkinen 

  
ajovalo näkee toimintaympäristön, silmät 

avoinna 

  

huolehtii, että näkyvyys on hyvä 

jarrut ei ole rajaton, tuntee oman epätäy-
dellisyyden, ei ajeta itseään piip-
puun 

  

pitää välillä taukoja, osaa rentoutua 

hyvä penkki tuki ja turva jämäkkä, tilanne hallussa, ei stressaa 

  

pakoputki stressiputki, ei jätä ongelmia muhi-
maan 

  

syö terveellisesti, osaa tuulettaa ja 
poistaa kuonan 

bensa, öljy oikeaa ravintoa tankkiin 

  

oikeaa ravintoa tankkiin 

vaihteet joustava, menee tilanteen mukaan 

  

ajaa taloudellisesti, maltillisesti 

renkaat pysyy tiellä, pysyy työyhteisössä, 
ohjaa oikeaan suuntaan 

  

pysyy tiellä, homma hallussa 

taustapeili pysyy tilanteen tasalla, ennakoi 

  

on tilanteen tasalla, ennakoi 

auton merkki ymmärtänyt oman roolinsa, oma 
ammatti-identiteetti 

  

oma ammatti-identiteetti, on sitou-
tunut 

Esimerkkejä reflektioista taulukoituna. 

ske014463
Typewriter
7



 

 

Tässä pelkistetyssä esimerkissä on käytetty nuolia kuvaamaan tilannetta, jossa yksi ominaisuus kos-

kettaa useampaa työkyvyn osa-aluetta. Esimerkiksi ”pitää välillä taukoa” voi riippua työoloista, mutta 

myös omasta asenteesta ja arvoista. Varsinaisessa harjoituksessa ominaisuudet kirjoitetaan joka ker-

rokseen erikseen.  

Kolme tärkeintä kehittämiskohdetta esimerkissä ovat:  

 Terveys ja toimintakyky; ravitsemus, henkinen valmennus 

 Työntekijöiden roolin ja ammatti-identiteetin vahvistaminen; perehdytys, osaamista tukevat ja ke-

hittävät käytännöt, yrityksen arvomaailma 

 Työn ja vapaa-ajan erottaminen; riittävä lepo ja palautuminen 

 

Esimerkit 3 ja 4. Ominaisuuksien jäsentäminen ja arviointi.  

Esimerkit tuotosten jäsentämisestä ja arvioinnista. 
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Tavoite. ”Ryhmissä ratkaisuja” -jatkoharjoituksella syvennetään ja konkretisoidaan yhteiske-

hittämistä. Tavoitteena on miettiä yhdessä ratkaisuja Kolahtaako?-harjoituksessa esiin nous-

seisiin teemoihin, esim. niihin asioihin, jotka eivät vielä toimi työpaikalla ja vaativat kehittä-

mistä. Jatkoharjoitusta varten järjestetään toinen tapaamiskerta. Harjoitukseen tarvitaan 

edellisellä kerralla aikaansaadut tuotokset (autopiirrokset, Työkyvyn talo –malli ominaisuuksi-

neen) sekä tarralappuja, kyniä, A4-paperia sekä lappuja, joissa on joko hymiö :) tai :(. Tuotok-

set kiinnitetään seinälle uudelleen nähtäväksi ja mieleen palautettavaksi. Jos tuotokset on 

koottu sähköisesti, ne voidaan näyttää myös power pointilta.    

 

Ajatukset ylös. Osallistujia pyydetään kirjaamaan tarralapuille Kolahtaako?-harjoituksesta 

heränneitä tai askarruttavia ajatuksia. Asiat voivat liittyä myös johonkin muuhun kuin kol-

meen tärkeimmäksi koettuun kehittämiskohteeseen (kts. esimerkki s. 8) ja ne voivat olla yksi-

tyiskohtaisempia. Jokainen käy laittamassa oman tarralappunsa Työkyvyn taloon tai autopiir-

rokseen; kumpaan ajatus omasta mielestä parhaiten sopii. Vetäjä lukee lapuilla olevat ajatuk-

set ääneen ja ryhmittelee ne osallistujien avustamana samantapaisten teemojen mukaan.  

 

Ratkaisujen löytäminen. Osallistujat jaetaan korkeintaan kuuden hengen ryhmiin. Jokaisessa 

ryhmässä puolet ryhmäjäsenistä antaa esiin nostamansa asiat yhteisesti käsiteltäväksi. Asiat 

muotoillaan ratkaistavan pulman muotoon. Esimerkiksi Kolahtaako?-harjoituksessa todettiin, 

että oikeanlainen ruokailu on tärkeää; ”oikeaa ravintoa tankkiin”. Osallistujista jollekin on he-

rännyt kokemuksen kautta ajatus, että yövuoron ruokailu on haasteellista vireyden kannalta. 

Tämä muutetaan pulman muotoon: ”Kuinka toteuttaa yövuoron ruokailu, jotta pysyisi virkeä-

nä?”. Jokaiseen pulmaan tulee tuplamäärä ratkaisuja, jokaiselta ryhmän jäseneltä yksi, paitsi 

pulman omistajalta. Pulman omistajat päättävät tämän jälkeen heille mieluisimman ratkai-

sun.  

 

Ratkaisujen arviointi. Valitut ratkaisut esitetään tämän jälkeen muille ryhmille. Muut ryhmät 

äänestävät ratkaisusta hymykortilla :) tai :( - sen mukaan pitävätkö ratkaisua itse toteuttamis-

kelpoisena, vaiko eivät. Jos jokin ryhmä on ratkaisusta eri mieltä, ryhmä perustelee vastalau-

seensa ja asiasta keskustellaan. Ratkaisut voivat olla hyvinkin konkreettisia: ”Juo raikasta vet-

tä säännöllisesti.”, ”Syö hedelmiä ja porkkanoita.”, ”Osta kylmälaukku ja pakkaa mukaan ruis-

leipää, leikkelettä, jogurttia, rahkaa, mehukeittoa.”, ”Rasvainen ruoka veks.” jne.     

 

Ratkaisut käytäntöön. Tavoitteena on, että hyväksytyt ratkaisut toteutetaan työpaikalla myös 

käytännössä. Esimerkiksi työnantaja sponsoroi jatkossa työntekijöilleen kylmälaukut, työter-

veyshuollossa panostetaan yöruokailun ohjeistukseen tai yrittäjäkuljettaja ottaa eväät mu-

kaansa yövuoroon. Ratkaisujen eteenpäin viemisestä, aikataulusta ja arvioinnista sovitaan 

Syventävä jatkoharjoitus: ”Ryhmissä ratkaisuja”. 
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Onko työpaikkasi työkyvyn kehittäminen pelkkää palaverikeskustelua tai käytäväpuheita? Ovat-

ko työntekijät tai yrittäjäkollegasi innokkaita osallistumaan keskusteluun? Onko vaikuttamis-

kanavana henkilöstökyselyyn vastaaminen tai taukopurnaaminen? Onko tapana viettää railakas 

saunailta, joka nollaa työpaineet hetkeksi, mutta maanantaina töissä on vanha meininki?  

Työkyvyn edistämistä ja kehittämistä voidaan toteuttaa yhteisöllisesti paitsi työpaikalla myös 

uusissa toimintaympäristöissä. Aina ei tarvita kokoushuoneita ja tietokoneiden hurinaa. Työky-

vyn edistäminen on parhaimmillaan kohderyhmän näköistä toimintaa, jossa yhteisöllisyys hyö-

dynnetään voimavarana. Työkavereiden tuki ja verkostot ovat tärkeitä työkyvyn tukipilareita. 

Kuljetusalan yksinäisessä työssä työpaikkakohtainen verkosto voi jäädä muodostumatta. Tällöin 

erilaiset yhteisen tekemisen ja kehittämisen muodot ovat tervetulleita ja yhteiseen kehittämi-

seen kannattaa panostaa!     

 

”Miten voimme siis kehittää työkykyämme uusissa toimintaympäristöissä?”  

 Yksi ratkaisu voi löytyä omasta tas-
kustasi! Tee matkapuhelimesi kautta 
nettitesti sivulla www.ttl.fi/
virkeanaratissa ja testaa toteutuvat-
ko työpaikallasi kuljetusalan työhy-
vinvoinnin TOP5-keihäänkärjet. Jos 
asiat ovat reilassa, siitä kannattaa 
onnitella työpaikkaansa ja itseänsä. 
Jos taas asiat kaipaavat kehittämistä, 
testiä kannattaa levittää yrityksessä 
muidenkin tietoon ja yhdessä vaikka-
pa yrittäjäkollegoiden kanssa pohtia 
miten asian kanssa edetään.  

 Ottakaa Kolahtaako?-malli takatas-
kuun ja tehkää harjoitus vaikka 
huoltoaseman kokoustilassa tai kah-
vilassa. Tilatkaa kahvit ja herkulliset 
eväsleivät. Antaa muiden hämmäs-
tellä mitä kivaa tämä porukka tekee 
yhdessä. 

Kuva 1. Yhteiskehittämistä huoltoase-
malla: Löydänkö ja valitsenko terveelli-
siä vaihtoehtoja eväiksi? 

- astu uusiin maisemiin! Vinkkejä yhteiskehittämisen paikoiksi yrittäjille ja 

työntekijöille 

Madalla kynnystä 

http://www.ttl.fi/partner/virkeana_ratissa/Sivut/default.aspx
http://www.ttl.fi/partner/virkeana_ratissa/Sivut/default.aspx
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Kuva 3. Yhteiskehittämistä Levillä. ”Tuli tunne, että 

meitäkin kuunnellaan.” 

 Lähtekää yhdessä reissuun. Yhteis-
kehittämistä voi toteuttaa vaikka 
patikkaretkellä lohikeittoa ja ruislei-
pää nauttien. Jos porukassa on uusia 
työntekijöitä, yhteinen retki helpot-
taa tutustumista ja perehdyttämistä 
työn hiljaiseen tietoon. Tsekkaa am-
mattikuljettajan perehdyttämisen 
t i e t o k o r t t i  w w w . t t l . f i /
virkeanaratissa  -> Materiaalit.  

 Älkää jääkö yksinään. Miettikää yh-

teiskehittämisen paikkoja työterve-

yshuollon, logistiikka-alan koulutta-

jien, yrittäjäjärjestöjen tai muiden 

yrittäjien ja yritysten kanssa.  

 Älkää kasvako penkkiin kiinni! Hank-
kikaa porukallenne kahvakuulaopas-
tus, etsikää hyvä, iso nurtsi ja men-
kää yhdessä tutustumaan omaan 
keskivartaloonne. Kahvakuulaillessa 
tulee muuten hiki, muttei sentään 
pahasti hengästytä! 

 

Kuva 2.  Kahvakuulailua raikkaassa syyssäässä.  

”Tällähän mä saan istumalihakset kuntoon!” 

http://www.ttl.fi/partner/virkeana_ratissa/Sivut/default.aspx
http://www.ttl.fi/partner/virkeana_ratissa/Sivut/default.aspx
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Nuori kuski osaa! 
Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina 

ratissa –hanke 2012-2013

Työterveyslaitos
Aapistie 1

90220 Oulu

www.ttl.fi/virkeanaratissa


