
Ammattikuljettajan 
hyvinvointi

&
direktiivipäivät



yli 25 000 
työntekijää

yli 200 
työyhteisöä



Yli 60 000 
tavoitteellista 

valmennus-
tapaamista





Motivire
Ammattikuljettajan 

hyvinvointivalmennus

”Paras direktiivi päivä ikinä, 

tämä päivä oli minua varten”

”Herättävä päivä ja paljon on 

puhuttu asioista 

kahvipöydissä”

”Kiitos, teette hyvää työtä, 

osaatte asianne!”

2020



Päivän agenda ja 
esimerkkiaikataulu

Päivässä tulee olla 
ilmoittautumisen jälkeen 

seitsemän oppitunnin (45min) 
verran direktiivipäivän mukaista 
koulutusta / valmennusta, eli = 

5h 15 min

Isommassa ryhmässä 
kuntomittaukset vievät oman 

aikansa, joten tässä esimerkissä 
aika on hyödynnetty yrityksen 

omaan agendaan.



Kuntomittaus

Inbody-770 kehonkoostumuksen mittaus:

● INBODY 770, LÄÄKETIETEELLISEEN 
KÄYTTÖÖN HYVÄKSYTTY LAITE

● BIOIMPEDANSSIMENETELMÄ –
TURVALLINEN!

● AJANKÄYTTÖ 2,5 MIN



Tulosvalmennus

• Mitä luvut tarkoittavat

• Miten lukuihin vaikutetaan

• Millaiset arjen tavat vievät lukuja ja 
hyvinvointia eteenpäin



Kuljettajan hyvinvointi 
ja ryhmätyö



Kuljettajan hyvinvoinnin 
oma arvio

23:00 05:45 6:45

Nukun mielestäni melko hyvin,mutta ehkä liian vähän. 
Puoliso kertoo että kuorsaan jonkun verran, varsinkin jos 

saunan jälkeen olen nauttinut muutama oluen.

Käydään läpi tavallisen 
työpäivän ja viikon arkea. 
Unen määrää, ruokailuja ja 
ruokailujen ajankohtia sekä 
viikon liikuntakertoja.

Aamu-

uinti 50 min

Kävely

40 min



Ravinto- ja liikuntatapojen 
merkitys hyvinvoinnille



Unen ja palautumisen merkitys



Oman hyvinvoinnin 
suunnitelman 
rakentaminen.

Miten tästä 
eteenpäin?





Oman hyvinvoinnin 
suunnitelman 
mahdollisia 
muutostarpeita?



Saamani 
koulutusmateriaali/työvihko 
oli mielestäni hyvä lisä 
hyvinvointipäivään.

Täysin samaa mieltä 33%
Jokseenkin samaa mieltä 52%

Ei samaa, eikä eri mieltä 9%
Jokseenkin eri mieltä 5%
Täysin eri mieltä 1%



Minkä arvosanan 
antaisit hyvinvointipäivä
stä kouluarvosana-
asteikolla (4-10)?

Keskiarvo 8,94



Miten kouluttajat mielestäsi 
onnistuivat päivän aikana ja miksi? 
Voit myös kertoa 
terveisiä kouluttajille!

- Innostavia ja havainnollisia esimerkkejä 
todellisesta elämästä.

- Kiitos rohkaisevasta ja innostavasta päivästä

- Ensimmäinen direktiivikoulutus,
jossa kukaan ei nukkunut!



3,2
Hyvinvointi-
osaaminen

3,8Kuntomittaukset

Koettu 
työkyky

Koettu 
vireystila

7,9

3,5

3,6

2,9

3,3

3,2

Palautuminen

Ravitsemus

Aktiivisuus

(Muutosvalmius)

Yhteistyössä ja kuljettajien luvalla 
voimme kerätä tietoa 
ammattikuljettajien hyvinvoinnista, 
kuntomittaustuloksista ja koetuista 
terveyshaasteista

Mikäli kuljettajat / kuljetusyritykset 
ottavat kahden direktiivipäivän paketin, 
niin pääsemme myös raportoimaan 
yleisellä tasolla seurannan jälkeisistä  
onnistumisista. 



Direktiivipäivä(stä) → valmennuskokonaisuuteen

Direktiivipäivien lisäksi kuljettajilla on mahdollisuus tilata esim. Firstbeat mittaus ja tähän liittyvä 
valmnetajatapaaminen (etä). Tästäkin voidaan myös keskustella siis olisiko kuljettajilla kiinnostusta 
lisäpanostukseen?

Ammattikuljettajan 
hyvinvointi
perusosa

(1. direktiivipäivä)

Firstbeat + 
etävalmentaja
tapaaminen

Ammattikuljettajan 
hyvinvointi
Jatko-osa

(2. direktiivipäivä)



FIRSTBEAT MITTAUKSET DIREKTIIVIPÄIVIEN JÄLKEEN…



Yhteystiedot
Motivire Oy

Tuukka Nieminen
P. 0407220033

tuukka.Nieminen@motivire.fi


