
Työhyvinvoinnin konkari 
ymmärtää esimiestyön 
merkityksen

JOHTAMINEN JA TIEDONKULKU

Esimiesten vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin on merkittävä. 
Tämä on ymmärretty Roclassa, joka on panostanut työhyvinvoin-
tiin jo 1980-luvulta lähtien. Yritys on ollut mukana sekä Hyvä työ 
– Pidempi työura että Työkaari kantaa -hankkeissa.

Suomalainen Rocla Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi 
sähköisiä varasto- ja vastapainotrukkeja, automaattitruk-
kijärjestelmiä sekä niiden elinkaarenaikaisia kokonaispal-
veluja. Roclan innovatiiviset trukit ja palvelut tehostavat 
asiakkaiden logistiikkatoimintoja ja vähentävät logistiikan 
kustannuksia.

Rocla sijaitsee Järvenpäässä. Henkilöstöä on noin 430. 
– Työympäristöt ja työhyvinvoinnin työkalut ovat 

ajan myötä muuttuneet. Johtaminen ja tiedonkulku ovat 
kuitenkin sellaisia perustavaa laatua olevia asioita, joilla 
on aina ollut hyvinvoinnin kannalta iso merkitys. Niitä ei 
voi koskaan painottaa liikaa, toteaa HR Manager Leena 
Järvinen Roclalta.

Työkaarijohtamisessa huomioidaan yksilölliset tarpeet

Työntekijöiden tarpeet vaihtelevat iän ja elämäntilantei-
den mukaan. Työkaarijohtamisessa on olennaista huomi-
oida töiden yksilöllinen suunnittelu sekä ihmisten vaiku-
tusmahdollisuudet omaan työhön ja työaikaan. Työkaari 
kantaa -hankkeen tavoitteena on tukea yrityksiä työkaari-
johtamisessa. 

– Lähdimme mukaan hankkeeseen, koska se auttaa 
ymmärtämään, miten ikä ja työuran eri vaiheet voidaan 
huomioida. Olemme saaneet uusia työkaluja ihmisten 
tukemiseen erilaisissa tilanteissa. Tarkoitus on tasapainot-
taa elämää ja varmistaa voimavarojen riittävyys, Järvinen 
kertoo.

Yksi johtamisen apuvälineistä on Yksilötutka, jonka 
avulla voidaan arvioida työpaikan työhyvinvoinnin tilaa. 
Sähköisesti toteutettavaan henkilöstön työhyvinvointia 
kartoittavaan kyselyyn on valittu parhaiten työhyvinvoin-
tiin korreloivia kysymyksiä erilaisiin tilastoanalyyseihin 
perustuen. 

– Yksilötutka on tehty Roclassa koko henkilöstölle jo 
seitsemän kertaa. Olemme todenneet sen erittäin hyväksi 
työkaluksi työhyvinvoinnin kehittämisessä, joten käytäm-
me sitä varmasti jatkossakin. 

Jyri Nieminen ja Roope Tapper
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”Työympäristöt ja työ
hyvinvoinnin työkalut 
ovat ajan myötä muut
tuneet. Johtaminen ja 
tiedonkulku ovat kuiten
kin sellaisia perustavaa 
laatua olevia asioita, joilla 
on aina ollut hyvinvoinnin 
kannalta iso merkitys. 
 Niitä ei voi koskaan  
painottaa liikaa.”

Kun työntekijät voivat hyvin, yrityskin voi paremmin

Työhyvinvointi on sekä työntekijän että yrityksen etu. Hyö-
dyt kulkevat käsi kädessä. Järvisen mukaan johtaminen työn-
tekijöitä arvostaen ja hyvää esimerkkiä näyttäen vaikuttaa 
merkittävästi motivaatioon ja siten myös tuottavuuteen.

– Esimiestyö on ensiarvoisen tärkeää. Sitä kehitetään mo-
nin eri keinoin, joista yksi on Pomotsekki. Se on työkalu, joka 
muistuttaa esimiestä hänen vastuistaan työhyvinvoinnissa 
ja työkaarijohtamisessa. Vaikka asioita pidetään helposti it-
sestäänselvyyksinä, arjessa ne saattavat silti unohtua. Lisäksi 
Pomotsekki auttaa esimiestä arvioimaan ja kehittämään 
omaa työskentelyään.

Esimieskoulutukseen ja työhyvinvointiin panostaminen 
sekä Työkaari kantaa -hankkeeseen osallistuminen saavat 
kiitosta henkilöstöltä. 

– Roclassa panostetaan ihmisten hyvinvointiin kokonais-
valtaisesti. Itse osallistun esimerkiksi aktiivisesti erilaisille 
luennoille ja koen ne erittäin hyödyllisinä ja arvokkaina. Myös 
erilaiset ennaltaehkäisevät toimet ovat tärkeitä, oli kyse 
sitten ergonomiasta tai työajalla annettavista influenssaro-
kotuksista. Yrityksessä järjestetty perhepäivä on puolestaan 
hyvä esimerkki henkisen puolen huomioimisesta. Se oli 
odotettu ja onnistunut päivä, joka toivottavasti saa jatkoa, 
kertoo accounting manager Leena Soutsalo-Koivisto. 

Uusien työkalujen lisäksi Roclassa käytetään omia hyväksi 
havaittuja keinoja. Esimerkiksi Työelämän polku on yrityksen 

kehittämä malli, jonka avulla voi huomioida työntekijöiden 
muuttuvat tarpeet iän ja uran eri vaiheissa. Se sisältää konk-
reettisia toimenpiteitä kehityskeskusteluista lisäkoulutuk-
seen ja terveystarkastuksista työaikajärjestelyihin.

– Meillä pyritään kehittämään työhyvinvointia eri näkö-
kulmista. Työkaari kantaa -hankkeen myötä olemme saaneet 
omien työkalujemme rinnalle uusia keinoja, jotka täyden-
tävät valikoimaa erinomaisesti, Leena Järvinen toteaa 
tyytyväisenä.

Rocla
Kehittää, valmistaa ja markkinoi sähköisiä  
varasto- ja vastapainotrukkeja, automaatti-
trukkijärjestelmiä sekä niiden elinkaaren-
aikaisia kokonaispalveluja.

Henkilöstön määrä: noin 430

Perustettu: 1942

Kotipaikka: Järvenpää

Leena Järvinen

9


