
Päivittäisjohtaminen ja työhyvinvointi puutavarakuljetusalalla – ”Kuhan ei kukkaan huku työhön”   

Millaista päivittäisjohtaminen ja työhyvinvointi on työskennellessä puutavarakuljetusalalla? Mitkä tekijät edistävät 

työhyvinvointia ja millä tekijöillä on työhyvinvointia heikentävä vaikutus? Näitä kysymyksiä selvitettiin Savonia 

ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä (yamk), jonka kohdejoukon muodostivat Heikki Tukiainen Oy:n kuusi kuljettajaa 

sekä yrittäjäveljekset Antti ja Timo Tukiainen.  

Opinnäytetyön otsikossa mainittu sitaatti ”Kuhan ei kukkaan huku työhön”, tulee tutkimukseen liittyvästä haastattelusta. 

Lause kiteyttää ajatuksen tasapainoisesta työhyvinvoinnista, joka käsittää mielekkään ja työntekijälle sopivan työn 

tekemisen, jota voi tehdä turvallisessa työympäristössä ja mukavassa työyhteisössä. Työtä tulisi olla sopivasti 

työntekijöiden voimavaroihin ja osaamiseen sekä ammattitaitoon nähden, jolloin työntekijälle ei tulisi tunnetta työhön 

hukkumisesta. Hyvällä johtamisella autetaan työntekijää ´pysymään pinnalla´ ja johtamisen keinoilla voidaan myös 

ennaltaehkäistä pinnan alle upottavien tekijöiden ilmaantumista. Organisaation johdon ja työyhteisön yhteistyöllä on myös 

mahdollista nostaa pinnan alle joutunut työntekijä takaisin hyvälle tasolle. Työntekijöiden omaa vastuuta työhyvinvoinnin 

ylläpitämisestä ei voi kuitenkaan jättää huomiotta. Työntekijän tulee huolehtia omasta fyysisestä, psyykkisestä ja 

sosiaalisesta työkyvystään ja terveydestään, oman ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämisestä sekä sopivasta 

asenteestaan ja motivaatiotasostaan työhön liittyen. Terveelliset elämäntavat, kuten liikunta, ravitsemus, uni ja 

kohtuullinen alkoholin määrä, edistävät hyvän työkyvyn ylläpitämistä ja nämä tekijät toimivat ikään kuin pelastusliiveinä, 

joita tulee kuljettaa mukana työuran kaikissa vaiheissa. Hyvän työkyvyn merkitys korostuu erityisesti kuormitustekijöiden 

muuttuessa. Hyvässä kunnossa oleva ja vireä työntekijä välttää karikot ja kestää tilapäiset tyrskyt paremmin. 

Tässä tutkimuksessa havaittiin hyvin paljon kuljetusalalle tyypillisiä piirteitä. Kiire, tiukat kuljetusaikataulut, vaihtuvat 

ajoreitit ja ajosuunnitelmien ennakoimattomuus luovat haasteita päivittäisjohtamiseen ja työn organisointiin. Myös 

yrittäjien viime vuosien aikana lisääntynyt työmäärä heijastuu kiireen tuntuna päivittäisjohtamisessa. Päivän sisällä 

tapahtuvat muutokset ja työn hektinen luonne vaikuttavat muun muassa siihen, että työntekijöille annetaan seuraavan 

työvuoron ohjeita myös työvuorojen ulkopuolella. Tämä vaikuttaa työn ja vapaa-ajan tasapainoon, mikä on yleisestikin 

hyvin merkittävä tekijä työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Tämän tutkimuksen mukaan päivittäisjohtamisen keinoista 

yrittäjien (johdon) ajankäytön hallinta, organisaation työtapoihin ja päivittäiseen työn organisointiin liittyvät tekijät, kuten 

työohjeiden ajoitus sekä kuljettajien vastuun lisääminen nousivat tärkeimmiksi päivittäisjohtamisen tekijöiksi. Näitä 

voidaan kehittää organisaation sisäisissä tapaamisissa, esimerkiksi kuukausipalavereissa, joiden kautta koko henkilöstö 

yhdessä voi luoda organisaatiolle sopivat toimintatavat ja pelisäännöt. Näillä osallistavilla tapaamisilla mahdollistetaan 

henkilöstön vaikutusmahdollisuudet työtapojen kehittämisessä. 

Tässä tutkimuksessa erityisen selkeästi työhyvinvointia parantavana tekijänä näyttäytyi työntekijöiden hyvät 

vaikutusmahdollisuudet omien työvuorojen pituuksiin, vapaapäiviin ja lomiin. Myös hyvä kalusto ja hyvät työvaatteet 

näkyivät tutkimuksen tuloksissa hyvänä asiana. Työntekijöiden mukaan vuorovaikutus henkilöstön kanssa nostattaa 

työhyvinvointia ja he saavat työstään hyvää ja asiallista palautta. Nämä kaikki tekijät lisäävät työhyvinvointia tässä 

organisaatiossa. 

Jo aiemmin mainittu haaste työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa näyttäytyi puolestaan työhyvinvointia heikentävänä 

tekijänä. Myös vuorotyö, muu liikenne ja läheltä piti tilanteet sekä keliolosuhteet olivat tässä tutkimuksessa 

työhyvinvointiin negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä ja nämä samat ilmiöt ovat hyvin tyypillisiä kuljetusalalle. Panostamalla 

työhyvinvointia edistäviin tekijöihin sekä kehittämällä päivittäisjohtamista, voidaan lieventää työhyvinvointia heikentävien 

tekijöiden vaikutuksia. Näin saadaan koko henkilöstö pidettyä pinnalla!  

 

Katso opinnäytetyöstä tehty video  https://www.youtube.com/watch?v=rIEY-B7eUaA   

https://www.youtube.com/watch?v=rIEY-B7eUaA

