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Työpaikan	  liikkumissuunnitelman	  hyödyt	  euroina	  

Elisa  Oyj:n  työpajassa  jaettiin  uudelleen  työmatkaliikkumisen  tukemiseen  käytettävät  rahat.  

Tähän	  raporttiin	  on	  kirjattu	  Työpaikan	  liikkumissuunnitelman	  hyödyt	  euroina	  –hankkeen	  kulku	  ja	  
keskeiset	  päätelmät	  liikkumisen	  ohjauksen	  hyötyjen	  euroistamisesta.	  	  Työn	  tärkeitä	  tuloksia	  ovat	  lisäksi	  
työpaikkakohtaiset	  työmatkakyselyiden	  tulokset	  ja	  liikkumissuunnitelmat,	  jotka	  jäävät	  työpaikkojen	  
käyttöön.	  Työtä	  on	  ohjannut	  ohjausryhmä,	  johon	  ovat	  kuuluneet	  Jarmo	  Koskela	  Trafista	  sekä	  Kati	  
Hyvärinen,	  Seppo	  Toivonen	  ja	  Maija	  Rekola	  Liikennevirastosta.	  Hanke	  on	  osa	  Työpaikkojen	  liikkumisen	  
ohjauksen	  T&K	  -‐hankekokonaisuutta,	  jota	  rahoittavat	  Liikenteen	  turvallisuusvirasto	  Trafi,	  
Liikennevirasto,	  Sitra	  ja	  Kunnossa	  kaiken	  ikää	  –ohjelma.	  	  	  

Kuva:	  Sally	  Londesborough	  
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Työn tausta 

Liikkumiskysely ja -suunnitelma ovat konkreettisia työkaluja, joiden avulla on 
saatu työpaikoilla hyviä tuloksia viisaan liikkumisen edistämisessä.  
Parhaat tulokset työstä saadaan, kun sille on asetettu kirkkaat tavoitteet, joiden 
toteutumista seurataan. Tavoitteena voivat olla esimerkiksi kustannussäästöt 
pysäköinnissä tai sairauskuluissa. Euromääräisten säästöjen toteutumisesta 
työpaikkakohtaisesti ei kuitenkaan löydy esimerkkejä. Tässä työssä arvioitiin 
liikkumissuunnittelun euromääräisiä hyötyjä työpaikoille. 

Liikkumissuunnittelua on markkinoitu esimerkiksi seuraavilla hyödyillä:  
- Tyytyväinen ja hyvinvoiva henkilökunta
- Vähemmän sairauspoissaoloja ja työterveyskuluja
- Parkkipaikkojen pienempi tarve
- Pienemmät työpaikan matkustuskulut
- Konkretiaa työpaikan yhteiskuntavastuutyöhön
Näiden hyötyjen osoittaminen euromääräisesti helpottaisi liikkumissuunnittelun
myymistä työpaikoilla. Mitä selkeämmin työpaikalle voidaan kertoa toimenpiteiden
euromääräisistä vaikutuksista, sitä todennäköisemmin työpaikalla saadaan mukaan
oikeat tahot ja työpaikalla päästään toteuttamaan viisasta liikkumista edistäviä
toimenpiteitä.

Tässä työssä on arvioitu kahdella eri työpaikalla liikkumisen ohjauksen 
toimenpiteiden hyötyjä euroissa. Laskelmissa on tehty paljon oletuksia erityisesti 
toimenpiteiden vaikuttavuuden suhteen. Oletukset on kuitenkin pyritty tekemään 
varovaisesti, jottei hyödyistä muodostuisi liian suuria. Laskelmat ovat esimerkkejä, 
eikä niitä voi suoraan soveltaa kaikilla työpaikoilla. Laskelmiin on valittu 
työpajoissa esiin nousseita liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä, mutta näiden 
toteuttamisesta ei ole työpaikoilla tehty päätöksiä. 
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Työvaiheet ja toimenpiteet työpaikoilla
Hankkeeseen sitoutui kaksi työpaikkaa: Elisa Oyj ja Kangasalan kunta. Hankkeessa 
työpaikoille tehtiin liikkumiskyselyt ja liikkumissuunnitelmat, joiden pohjalta 
tehtiin laskelmia eri liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden euromääräisistä 
hyödyistä. Lisäksi työpaikoilla viestittiin työmatkakyselyn tuloksista henkilöstölle. 

1. Työpaikan haastattelukäynti ja lähtötietojen selvittäminen

Ennen liikkumiskyselyn tekoa työpaikoilla tehtiin haastattelukäynnit: 

• Elisa 15.3. ja 29.3.2017
• Kangasala 20.3.2017

Haastattelukäynneillä 
1. esiteltiin hanketta ja kerrottiin viisaan liikkumisen tavoitteista,
2. esiteltiin kyselytyökalu ja sovittiin kyselyn aikataulusta,
3. kartoitettiin työpaikan lähtötilanne muun muassa joukkoliikenteen

työsuhdelipun, pyöräpysäköinnin, sosiaalitilojen, etätyökäytäntöjen ja
pysäköintipolitiikan osalta,

4. kerrottiin mitä lähtötietoja euromääräistä laskentaa varten tarvitaan
(pysäköinnin kustannukset, sairauspoissaolojen määrä ja kustannukset) ja
selvitettiin alustavasti mistä niitä voisi saada.

Työpaikkojen yhteyshenkilöiden avulla selvitettiin, mitä lähtötietoja työpaikalla on 
saatavissa laskelmien pohjaksi ja miten niitä voidaan käyttää (esimerkiksi joidenkin 
tietojen luottamuksellisuus huomioiden).  
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2. Työmatkakyselyn organisointi ja tulosten analysointi

Työmatkakyselyt koko henkilöstölle toteutettiin molemmilla työpaikoilla huhti-
toukokuun vaihteessa. Tutkimusviikko oli vko 17 (24.-30.4.2017). 

Kyselytyökaluna käytettiin HSL:n Työmatkalaskuria (Elisa Oyj) ja Webropol-
kyselyä (Kangasalan kunta). Sähköisen kyselyn avulla selvitettiin 
työmatkaliikkumisen nykytila eli miten henkilökunta kulkee kotoa töihin. Samalla 
saatiin tietoa mm. henkilöstön näkemyksistä työpaikan liikenneolosuhteista sekä 
mahdollisista esteistä viisaammalle työmatkaliikkumiselle. 

Liitteet: 
Elisan työmatkakyselyn tulokset (Liite 1) 
Kangasalan työmatkakyselyn tulokset (Liite 2) 

3. Työpajat

• Elisa Oyj: 11.5.2017 
• Kangasala: 23.5.2017 

Työpajoissa käytiin läpi liikkumiskyselyn tulokset organisaatioista valittujen 
avainhenkilöiden kanssa ja ideoitiin toimenpiteitä viisaan liikkumisen 
edistämiseksi työpaikalla. 

4. Toimenpideohjelma, kevyt liikkumissuunnitelma
Työpajojen pohjalta laadittiin molemmille työpaikoille toimenpideohjelmat, joihin 
kirjattiin valitut toimenpiteet sekä määriteltiin niille mahdollisuuksien mukaan 
vastuuhenkilöt ja toteutusaikataulut.  

Kevyeen liikkumissuunnitelmaan kirjattiin toimenpideohjelman lisäksi liikkumisen 
ohjauksen jatkuvuutta ja seurantaa edistäviä toimenpiteitä.  

Kangasalan kunnan liikkumissuunnitelma ja toimenpideohjelma ovat liitteenä. 
Elisan vastaavat dokumentit eivät ole julkisia, koska osa lähtötiedoista on salaisia. 

Liitteet: 
Kangasalan liikkumissuunnitelma (Liite 3) 
Kangasalan toimenpideohjelma (Liite 4) 
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5. Henkilöstön sitouttaminen ja viestintä yritysten kanavissa

Elisalla järjestettiin 16.5.2017 henkilöstöinfo, jossa kerrottiin henkilöstölle 
työmatkakyselyn tuloksista ja viisaan liikkumisen tavoitteista (tietoisku) sekä 
annettiin henkilökunnalle mahdollisuus kommentoida työpaikan liikkumisasioita 
(aulatilaisuus). Lisäksi hankkeesta, työmatkakyselyn tuloksista ja 
liikkumissuunnitelmasta kerrottiin Elisan koko henkilöstölle lähetetyssä 
uutiskirjeessä elokuussa 2017. 

Kangasalla ei pidetty henkilöstötilaisuutta, mutta henkilöstölle tiedotettiin 
työmatkakyselyn tuloksista ja liikkumissuunnitelman jatkotoimista 
henkilöstölehdessä (Kangastus-lehti) toukokuussa ja marraskuussa 2017. Lisäksi 
työmatkakyselyn tulokset ovat olleet nähtävillä intrassa.  

6. Liikkumissuunnitelman hyödyt euroina - laskelmat
Laskelmien pohjana käytettiin 

• työpaikalta saatuja lähtötietoja (sairauspoissaolojen määrä ja hinta,
pysäköinnin kustannukset)

• työmatkakyselyn tuloksia (mm. kulkutapajakauma, muutospotentiaali,
terveysliikunnan määrä, oman auton käyttö työasiointiin, pysäköinti)

• yleisesti tunnettuja tietoja (sairauspoissaolon keskimääräinen hinta,
kilometrikorvausten hinta)

• eri lähteistä saatuja arvioita siitä, miten erilaisilla toimenpiteillä voidaan
vähentää pysäköinnin kustannuksia ja sairauspoissaoloja (esimerkiksi
riittävän terveysliikunnan vaikutus sairauspoissaoloihin).

Sairauspoissaolon	  keskimääräinen	  hinta
Sairauspoissaolojen laskennallinen hinta vaihtelee eri työpaikoilla.
Laskelmissa käytettiin 350 €/sairaspoissaolon päivä. Lähde: Valtionkonttori
käyttää laskelmissaan 351 €/sairauspoissaolopäivä.

Kilometrikorvaukset
Kilometrikorvaukset ovat verohallinnon ohjeen mukaan vuonna 2017 41
senttiä kilometriltä. Verohallinto 2017.

Liikunnan	  harrastamisen	  vaikutus	  sairauspoissaoloihin
Suomalaisen aineiston pohjalta tehdyn analyysin mukaan korkeintaan kerran
viikossa liikuntaa harrastavilla on sairauspoissaolopäiviä vuodessa 4,5
päivää enemmän kuin niillä, jotka harrastavat liikuntaa kahdesta kolmeen
kertaa viikossa (Muutosta liikkeellä - Valtakunnalliset yhteiset linjaukset
terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020, STM 2013).

Laskelmia varten tehtiin joukko oletuksia, jotka perustuivat muun muassa 
työmatkakyselyistä saatuun tietoon. Laskelmissa on oltu melko varovaisia, joten 
saavutetut säästöt työpaikalla voivat olla esitettyä isompiakin.  
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Jokainen laskelmaesimerkki on itsenäinen kokonaisuus. Eri toimenpiteillä 
saavutettavia säästöjä ei siksi voi suoraan laskea yhteen. Jos ja kun eri 
toimenpiteitä toteutetaan yhtäaikaisesti (mikä on suositeltavaa maksimaalisen 
vaikutuksen saavuttamiseksi), on tämä otettava huomioon kokonaissäästöjä 
arvioitaessa. 

Laskelmiin on valittu työpajoissa esiin nousseita liikkumisen ohjauksen 
toimenpiteitä, mutta näiden toteuttamisesta ei ole työpaikoilla tehty päätöksiä. 
Liitteenä ovat Kangasalan laskelmaesimerkit kokonaisuudessaan. Elisan laskelmat 
sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joten liitteessä esitetään pelkästään yhteenveto 
eri toimenpiteillä saavutettavista säästöistä.  

Liitteet: 
Elisan liikkumissuunnitelman hyödyt euroina: yhteenveto esimerkkilaskelmista 
(Liite 5) 
Kangasalan liikkumissuunnitelman hyödyt euroina: laskelmat ja niiden taustat 
(Liite 6) 

7. Työpaikan loppuhaastattelu
Loppuhaastatteluissa käytiin läpi laskelmia ja sitä, miten hankkeen tavoitteet on 
saavutettu.  

Loppuhaastattelut: 

• Elisa: 21.6.2017
• Kangasala: 24.8.2017

Työpaikkojen avainhenkilöitä pyydettiin lisäksi vastaamaan Webropol-kyselyyn, 
jossa selvitettiin seuraavia asioita: 

• Minkälaiset liikkumisen ohjauksella saavutettavat hyödyt ovat työpaikoilla
tärkeimpiä.

• Kuinka tärkeitä euromääräiset säästöt ovat liikkumissuunnittelun kannalta.
• Miten ennustettavissa olevat säästöt vaikuttavat viisasta liikkumista

edistävien toimenpiteiden valintaan.

Kyselyyn saatiin yhteensä 17 vastausta Elisalta ja Kangasalta. Tärkeimpiä 
liikkumisen ohjauksella saavutettavia hyötyjä ovat kyselyn mukaan tyytyväinen ja 
hyvinvoiva henkilökunta, sairauspoissaolojen vähentyminen ja pysäköintikulujen 
pienentyminen. Vastausten perusteella voidaan myös sanoa, että euromääräisten 
säästöjen osoittaminen helpottaisi päätöstä aloittaa liikkumissuunnittelu 
työpaikalla. Viisasta liikkumista edistävien toimenpiteiden valinnassa 
ennustettavilla säästöillä on jonkin verran merkitystä. 
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Tyytyväinen  ja  hyvinvoiva  henkilökunta

Sairauspoissaolojen  vähentyminen

Työterveyskulujen  pieneneminen

Pysäköintikulujen  pieneneminen

Matkustuskulujen  pieneneminen

Konkretiaa  yhteiskuntavastuutyöhön

Ympäristösyyt

Muu,  mikä?

1. Minkälaiset  liikkumisen  ohjauksella  saavutettavat  hyödyt  ovat
työpaikallasi  tärkeimpiä?  (valitse  3  tärkeintä  hyötyä)  N=17
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Ei  kovin  tärkeitä,  liikkumissuunnittelun  muut  
positiiviset  vaikutukset  ovat  euroja  

merkittävämpiä.

Ei  lainkaan  tärkeitä,  euromääräisillä  
säästöillä  ei  ole  vaikutusta  

liikkumissuunnittelun  käynnistämiseen  
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2. Kuinka  tärkeitä  euromääräiset  säästöt  ovat  liikkumissuunnittelun
kannalta  työpaikallasi?  N=17
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3. Miten  arvioit,  että  ennustettavissa  olevat  säästöt  vaikuttavat
viisasta  liikkumista  edistävien  toimenpiteiden  valintaan
työpaikallasi?  N=17
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Yhteenveto ja suositukset 

Työpaikan liikkumissuunnittelu on parhaimmillaan jatkuva prosessi. Alkuun 
päästään työmatkakyselyllä, jolla selvitetään työpaikan lähtötilannetta. Samalla 
kerätään tietoja, joiden avulla päästään arvioimaan liikkumisen ohjauksen 
toimenpiteiden euromääräisiä vaikutuksia.  

Työmatkakyselyn tulosten pohjalta ideoidaan työpajassa toimenpiteitä, joiden 
avulla viisasta liikkumista voidaan työpaikalla tukea. Työpajatyöskentelyn pohjalta 
puolestaan laaditaan liikkumissuunnitelma eli toimenpideohjelma. Sen jälkeen 
arvioidaan valituilla toimenpiteillä potentiaalisesti saavutettavia säästöjä.  

Konkreettiset, euromääräiset laskelmat auttavat toimenpide-ehdotusten viemisessä 
eteenpäin organisaatiossa. Tämän työn laskelmissa tarkasteltiin kutakin 
toimenpidettä itsenäisenä, mutta käytännön työssä on järkevää, että eri 
toimenpiteitä toteutetaan samanaikaisesti. Esimerkiksi pysäköinnin maksullisuus 
on luontevaa toteuttaa työsuhdelipun käyttöönoton yhteydessä.  

Kun toimenpiteitä päästään toteuttamaan, on viestinnällä tärkeä rooli. 
Toimenpiteiden vaikuttavuutta kannattaa seurata esimerkiksi uusimalla 
työmatkakysely säännöllisesti ja seuraamalla toteutuvia säästöjä.  

Liikkumissuunnittelun	  hyödyt	  euroina	  –	  prosessin	  vaiheet	  työpaikoilla. 

Liikkumissuunnitelman toimenpiteiden avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviä 
säästöjä työpaikoilla. Toimenpiteiden toteuttaminen vaatii kuitenkin usein 
jatkoselvittelyjä, taloudellisia panostuksia sekä työpaikan käytäntöjen muuttamista. 
Siksi on tärkeää, että toimenpiteillä saavutettavia hyötyjä osataan arvioida myös 
rahallisesti. Säästöt rohkaisevat työpaikkoja tarttumaan toimeen ja näin 
liikkumissuunnittelu työpaikoilla yleistyy. 
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Liiteluettelo. 
Liite1. Elisan työmatkakyselyn tulokset 
Liite 2. Kangasalan työmatkakyselyn tulokset 
Liite 3. Kangasalan liikkumissuunnitelma 
Liite 4. Kangasalan toimenpideohjelma 
Liite 5. Elisan liikkumissuunnitelman hyödyt euroina: yhteenveto 
esimerkkilaskelmista  
Liite 6. Kangasalan liikkumissuunnitelman hyödyt euroina: laskelmat ja niiden 
taustat  



Liite 1: Työmatkakyselyn tulokset

Elisa 
2017

28.9.2017 Liite1.



Elisan työmatkakyselyn perustiedot
• Tutkimusviikko: 24.-30.4.2017
• Linkki kyselyyn lähetettiin

sähköpostilla 3248 henkilölle.
• Kyselyssä 24 toimipaikkaa eri

puolilla Suomea (+”muu
toimipaikka”)

• 536 vastausta yli 21 toimipaikasta
• Vastausprosentti

– koko maassa 17 %
– Pasilassa 23 %

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa



Kulkutavat

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa.



Tutkimusviikon edestakaiset työmatkat 
kilometreinä 

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa



Tutkimusviikon edestakaiset työmatkat 
kilometreinä 

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa



Tutkimusviikon edestakaiset työmatkat 
kilometreinä 

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa



Tutkimusviikon edestakaiset työmatkat 
kilometreinä 

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa.



28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa



Mitä kulkutapoja käytät kodin ja työpaikan välisillä matkoilla vähintään 
silloin tällöin?

28.9.2017



Muutospotentiaali

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa



Muutospotentiaali

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa.



Muutospotentiaali

28.9.2017

Autoilijat, kaikki toimipaikat

55 %

48 %

Työmatkakysely, Elisa



Muutospotentiaali

28.9.2017

Autoilijat, Pasila

67 %

51 %

Työmatkakysely, Elisa.



Muutospotentiaali

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa



Muutospotentiaali

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa



Muutospotentiaali

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa



Turvallisuus

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa.



Turvallisuus

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa.



Turvallisuus
Aiheuttaako jokin näistä turvattomuutta sinulle? (Voit valita useita.)

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa



Työmatkaliikunta

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa



Oletko saanut TYÖMATKOILLASI terveysliikuntasuositusten 
mukaista kestävyysliikuntaa 2,5 tuntia viikossa kävellen, pyöräillen 
tai muulla liikuntatavalla (joko pelkästään tai yhdistettynä 
joukkoliikennematkaan) viimeisen 12 kuukauden aikana?

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa



Kun huomioidaan työmatkojen lisäksi myös VAPAA-AJAN 
liikkuminen, oletko saanut terveysliikuntasuositusten mukaisen 
2,5 tuntia kestävyysliikuntaa viikossa kävellen, pyöräillen tai 
muulla liikuntatavalla viimeisen 12 kuukauden aikana?

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa



Minkälaisia esteitä koet 
työmatkaliikunnalle 

(kävely / pyöräily). (Voit 
valita useita.) N=536

28.9.2017



En voi ottaa polkupyörää 
junaan ja jatkaa sillä 
junamatkan jälkeen. 

Hankalat keliolosuhteet 
(kaatosade,  jäiset tai 
auraamattomat tiet)

En tiedä onko työpaikalla 
vaatteiden 
vaihtopaikka/säilytyspaikka/saako 
tuohon aikaan kuluttaa työaikaa

Olen huolissani päivittäisestä 
pienhiukkasten hengittelystä kävellen 
tai pyörällä tekemälläni työmatkalla.

Liikunnan estävät syyt ovat 
tekosyitä tai mielikuvituksen 
puutetta.

Muita esteitä:

28.9.2017

Vaimo haluaa autokyydin.

Työmatka on hieman liian pitkä 
päivittäiselle ympärivuotiselle kävelylle, 
mutta toisaalta liian lyhyt pyöräilyyn/ pitää 
ajaa töihin sen verran rauhallisesti, ettei 
ehdit tulla hiki.



Tyytyväisyys työmatkan 
olosuhteisiin

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa.



Kuinka tyytyväinen 
olet liikenne-
olosuhteisiin kodin ja 
työpaikan välisillä 
matkoilla? 
N=536

28.9.2017



Miten liikkumisasiat on huomioitu 
työpaikallani

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa



Palaute työnantajalle 1/2
• Työsuhdematkalippua kaivataan

– Työnantaja voisi tukea taloudellisesti joukkoliikenteen
käyttöä. Autoilijoita tuetaan maksuttomalla
pysäköinnillä Pasilassa. Tämä on eriarvoista.

– Työnantaja voisi tukea työmatkasetelin muodossa
julkisen liikenteen käyttöä.

• Lisää pyöräpaikkoja tarvitaan
– Toivoisin että talvellakin saataisiin lisää pysäköintitilaa

polkupyörille. Nykyinen häkkivarasto on usein täynnä
talvisinkin.

– Polkupyörille enemmän parkkipaikkoja, niin ettei niihin
pääse ajamaan autot. Todellinen ongelma
Kaarlenkadulla.

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa



Palaute työnantajalle 2/2
• Suihku- ja säilytystilat riittämättömiä

– Pyöräilyä edistäisi jos olisi säilytyskaappi saatavilla
pukukopeissa. Nyt olen ollut jonossa jo yli vuoden.

– Pasilan K4-kerroksen miesten pukuhuoneeseen
tarvitaan kipeästi lisää naulakoita, kuivaustelineitä,
ehkä kuivauskaappejakin.

• Pyöriä työntekijöiden käyttöön
– Työpaikalle polkupyöriä joita voisi käyttää asiointiin.
– Työsuhdepolkupyörä

• Kiitosta etätyömahdollisuuksista
– Elisa tukee ja suosii etätöitä mikä on kaukana asuvalle

ehdottoman tärkeää.

28.9.2017 Työmatkakysely, Elisa



Työmatkakyselyn	  2017	  tulokset	  –
Kangasalan	  kunta	  

Työmatkojen	  nykytilanne
Muutospotentiaali	  
Näkemys	  nykytilasta
Työasiointimatkat	  

Työmatkojen	  turvallisuus
Työmatkaliikunta

Avoimet	  kommentit	  
Vastaajien	  taustatiedot

Liite 2.



Kyselyn	  tiedot	  

– Kysely	  oli	  auki	  27.4-‐7.5	  välisen	  ajan
– Kyselyviikko	  oli	  huhtikuun	  viimeinen	  viikko
– Kyselykutsu	  lähti	  henkilökohtaisesti	  sähköpostitse	  -‐>
sähköpostiin	  lähti	  muistutus	  2	  kertaa,	  niille,	  jotka	  eivät
olleet	  vastanneet

– Lisäksi	  intranetissä	  oli	  mahdollista	  vastata	  avoimen
linkin	  kautta

– Vastauksia	  saatiin	  559



Työmatkojen	  nykytilanne	  



33%

19%

14%

10%

24%

5	  km	  tai	  alle yli	  5	  km	  -‐ 10	  km	  tai	  alle yli	  10	  km	  -‐ 15	  km	  tai	  alleyli	  15	  km	  -‐ 20	  km	  tai	  alle yli	  20	  km

Työmatkojen	  pituusjakauma:	  yli	  puolella	  kyselyyn	  
vastanneista	  työmatka	  on	  10	  km	  tai	  alle	  (N=557)	  	  	  

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



Auto,	  yksin
68	  %

Auto,	  kimppakyyti*
5	  %

Linja-‐auto
6	  %

Moottoripyörä	  tai	  mopo
0	  %

Pyörä
14	  %

Kävely
7	  %

Kangasalan	  kunnan	  työntekijöiden	  työmatkojen	  
kulkutapajakauma	  huhtikuussa	  2017	  	  (N=559)

Vastaajien määrä=	  551
Matkojen	  määrä	  =	  2	  554	  

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  
2017	  



Auto,	  yksin
51	  %

Auto,	  kimppakyyti
5	  %

Linja-‐auto
5	  %

Moottoripyörä	  tai	  mopo
0	  %

Pyörä
26	  %

Kävely
13	  %

Kangasalan	  kunnan	  työntekijöiden	  kulkumuotojakauma,	  
kun	  matka	  on	  alle	  10	  km	  N=289

Vastaajien määrä=	  289
Matkojen	  määrä	  =	  1329

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  
2017	  



Auto,	  yksin
42	  %

Auto,	  kimppakyyti
4	  %Linja-‐auto

2	  %

Pyörä
34	  %

Kävely
18	  %

Kangasalan	  kunnan	  työntekijöiden	  kulkumuotojakauma,	  
kun	  matka	  on	  alle	  5	  km,	  N=182

Vastaajien määrä=	  182
Matkojen	  määrä	  =	  848	  

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  
2017	  



27%

2%

0%

71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kyllä,	  Nysse-‐lippu

Kyllä,	  Matkahuollon	  lippu

Kyllä,	  jokin	  muu,	  mikä?

Ei

Onko	  sinulla	  joukkoliikenteen	  matkalippua?	  
N=553

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



84%
5%
6%

2%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En	  käyttänyt	  matkalippuja	  …
Nysse-‐kausilippua
Nysse-‐arvolippua
Nysse-‐kertalippua

Muuta	  Nysse-‐lippua
VR:n	  kausilippua
VR:n	  sarjalippua
VR:n	  kertalippua

Muuta	  VR:n	  lippua
Matkahuollon	  kausilippua
Matkahuollon	  sarjalippua
Matkahuollon	  kertalippua

Muuta	  Matkahuollon	  lippua
Muuta	  linja-‐autolippua

Muuta	  joukkoliikenteen	  matkalippua
En	  osaa	  sanoa

Mitä	  joukkoliikenteen	  matkalippuja	  käytit	  
tutkimusviikolla?	  N=530

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



77%

20%

1%

0%

37%

1%

20%

5%

12%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Auto,	  yksin

Auto,	  kimppakyyti	  (vähintään	  2	  hlöä	  autossa	  valtaosan	  …

Auton	  matkustajana	  asemalle/pysäkille	  +	  joukkoliikenne

Autolla	  liityntäpysäköintiin	  +	  joukkoliikenne

Pyörä

Pyörällä	  liityntäpysäköintiin	  +	  joukkoliikenne

Kävely	  (myös	  rullaluistelu,	  juoksu,	  hiihto)

Kävely	  +	  joukkoliikenne	  (kävelyä	  vähintään	  15	  minuuttia	  …

Joukkoliikenne

Moottoripyörä,	  mopo	  tai	  skootteri

Jokin	  muu,	  mikä

Mitä	  kulkutapoja	  käytät	  kodin	  ja	  työpaikan	  välisillä	  
matkoilla	  vähintään	  silloin	  tällöin?	  

N=559

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



12%

27%

27%

6%

0%

26%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Työnantajan	  osoittama	  henkilökohtainen	  pysäköintipaikka	  
(maksuton)

Työnantajan	  osoittama	  pysäköintilaitos	  tai	  -‐alue	  (maksuton)

Työnantajan	  osoittama	  paikka,	  josta	  työnantaja	  perii	  
maksun

Itse	  vuokraamani	  vakituinen	  pysäköintipaikka

Maksullinen	  yleinen	  pysäköintipaikka

Maksuton	  yleinen	  pysäköintipaikka

En	  pysäköi	  työpaikalla	  (auton	  matkustajana,	  
liityntäpysäköinti	  tms.)

Jos	  tulet	  työpaikalle	  autolla,	  miten	  pysäköit	  autosi?	  N=504

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



Muutospotentiaali	  



83%

9%

16%

31%

13%

21%

5%

27%

19%

22%

10%

11%

4%

16%

21%

14%

18%

13%

8%

49%

44%

33%

59%

55%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Autolla

Kimppakyydillä

Joukkoliikenteellä

Pyörällä,	  keväästä	  syksyyn

Pyörällä,	  ympäri	  vuoden

Kävellen

Kuinka	  helposti	  voisit	  tehdä	  kodin	  ja	  työpaikan	  väliset	  
matkasi	  eri	  kulkutavoilla?	  (N=559)	  

Hyvin	  helposti Mahdollinen	  vaihtoehto Vain,	  jos	  ei	  ole	  muuta	  vaihtoehtoa Käytännössä	  mahdotonta

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



94%

2%

6%

14%

3%

27%

17%

24%

4%

15%

23%

19%

18%

4%

56%

53%

43%

74%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Autolla

Kimppakyydillä

Joukkoliikenteellä

Pyörällä,	  keväästä	  syksyyn

Pyörällä,	  ympäri	  vuoden

Kuinka	  helposti	  voisit	  tehdä	  kodin	  ja	  työpaikan	  väliset	  
matkasi	  eri	  kulkutavoilla?	  	  (Autoilijat,	  N=310)	  

Oikein	  hyvin Mahdollinen	  vaihtoehto Vain,	  jos	  ei	  ole	  muuta	  vaihtoehtoa Käytännössä	  mahdotonta

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



50%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ei

Kyllä

Onko	  autoilulle	  käytännössä	  vaihtoehtoa?	  (Autoilijat)	  
N=310

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



48%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kyllä

En

Oletko	  halukas	  kulkemaan	  kimppakyydillä?	  N=555

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



81%

7%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kyllä

En

En	  autoile

Oletko	  halukas	  vähentämään	  autoilusi	  kulutusta	  ja	  
päästöjä	  taloudellisella	  ajotavalla?	  N=551

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



0%

3%

11%

3%

3%

1%

29%

23%

15%

20%

39%

27%

27%

26%

14%

33%

25%

25%

32%

18%

25%

22%

28%

16%

20%

16%

21%
17%

18%

16%

16%

10%

22%

30%

33%

27%

23%

27%

31%

29%

74%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Työnantajan	  tukema	  joukkoliikennelippu	  ns.	  
työsuhdematkalippu

Työpaikan	  yhteinen	  lainattava	  joukkoliikennelippu	  
(työpäivän	  aikaista	  asiointia	  varten)

Joukkoliikenteen	  aikataulutieto	  aulatiloissa	  ja	  internetissä

Työsuhdepyörä

Pyörähuolto	  työpaikalla

Työpaikan	  yhteinen	  polkupyörä	  asiointiin

Taloudellisen	  ja	  turvallisen	  ajotavan	  valmennus

Palvelu	  kimppakyytikumppaneiden	  etsimiseen

Jokin	  muu,	  mikä

Mistä	  työmatkaliikkumisen	  palveluista	  olisit	  kiinnostunut?
(N=519)	  

Käytän	  jo Käyttäisin,	  jos	  olisi	  tarjolla En	  käyttäisi,	  mutta	  kannatan En	  käyttäisi,	  en	  kannata En	  osaa	  sanoa

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



työsuhde	  auto

tien	  kunnostaminen	  siten,	  
että	  pyöräily	  on	  mahdollista	  
ja	  turvallista!!!

Työnantaja	  antaisi	  
luvan	  
videoneuvotteluihin	  
ja	  etätöihin

Joukkoliikenne

Työmatkaliikkumisen	  palvelut:	  Jokin	  muu,	  mikä?

TKL:n	  bussia	  työmatkoihin,	  jos	  
linja	  40B	  kulkisi	  aamuisin	  
sopivasti..

Taksipalvelu	  työ	  tehtävien	  
hoitoon,	  taxi	  kyytisi	  
työtehtävälle

pyörätiet	  lisäisi	  turvallisuutta

työsuhdeauto	  työajalle

Sähköavusteinen	  polkupyörä	  kevät-‐kesä-‐syksyaikana	  

Työmatka	  voisi	  osittain	  kuulua	  työaikaan,	  
katsottaisiin	  työpaikkaeduksi.	  Parantaisi	  
terveyttä	  sekä	  työmotivaatiota.	  Myös	  Kikyn	  
voisi	  käyttää	  työntekijöiden	  liikkumiseen.	  

https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?formId=DC43A698-74FD-4233-BC3A-E4D4D2CBF788&reportId=2049889&client=B3CEE9A7-9CA2-4EED-AC0F-7F662EDAA752
https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?formId=DC43A698-74FD-4233-BC3A-E4D4D2CBF788&reportId=2049889&client=5E3595B8-04CC-47CA-9974-D888CFA3C798
https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?formId=DC43A698-74FD-4233-BC3A-E4D4D2CBF788&reportId=2049889&client=5E3595B8-04CC-47CA-9974-D888CFA3C798


Näkemys	  nykytilasta	  



16%

9%

44%

26%

24%

33%

15%

19%

4%

11%

18%

1%

32%

31%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Työpaikallani	  on	  kestävään	  työmatkaliikenteeseen	  
kannustava	  ilmapiiri

Työpaikkani	  olosuhteet,	  säännöt,	  ohjeet	  ja	  käytännöt	  
edistävät	  kestävää	  työmatkaliikennettä

Työnantajan	  tulisi	  tukea	  kestävää	  työmatkaliikennettä

Oletko	  samaa	  vai	  eri	  mieltä	  (N=559)

Täysin	  samaa	  mieltä Melko	  samaa	  mieltä Melko	  eri	  mieltä Täysin	  eri	  mieltä En	  osaa	  sanoa
Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



29%

19%

27%

19%

10%

12%

6%

9%

5%

40%

29%

13%

20%

30%

28%

30%

26%

17%

26%

22%

35%

33%

46%

38%

18%

63%

6%

5%

10%

8%

8%

22%

25%

13%

19%

6%

3%

12%

10%

9%

6%

10%

7%

7%

21%

20%

9%

13%

1%

3%

9%

2%

25%

42%

22%

40%

58%

18%

27%

34%

30%

7%

27%

48%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kävelyreitit

Kävelyn	  opastus	  ja	  informaatio

Pyöräilyreitit

Pyöräilyn	  opastus	  ja	  informaatio

Pyörien	  liityntäpysäköinti

Joukkoliikenteen	  linjat	  ja	  reitit

Joukkoliikenteen	  aikataulut	  ja	  täsmällisyys

Joukkoliikenteen	  opastus	  ja	  informaatio

Joukkoliikenteen	  lippujen	  hinnat

Autoilureitit

Autoilun	  opastus	  ja	  informaatio

Autojen	  liityntäpysäköinti

Yleisarvosana	  työmatkasi	  olosuhteille

Kuinka	  tyytyväinen	  olet	  liikenneolosuhteisiin	  kodin	  ja	  
työpaikan	  välisillä	  matkoilla (N=556)

Erittäin	  tyytyväinen Tyytyväinen Tyytymätön Erittäin	  tyytymätön En	  osaa	  sanoa
Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



18%

19%

14%

11%

43%

42%

45%

34%

0%

18%

11%

22%

28%

5%

14%

2%

11%

16%

8%

6%

26%

7%

11%

86%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Autojen	  pysäköinti

Pyörien	  pysäköinti

Vaatteidenvaihto-‐ ja	  suihkutilat

Vaatteiden	  kuivatus-‐ ja	  säilytysmahdollisuudet

Jokin	  muu,	  mikä

Kuinka	  tyytyväinen	  olet	  työpaikkasi	  kiinteistön	  
olosuhteisiin?

(N=557)

Erittäin	  tyytyväinen Tyytyväinen Tyytymätön Erittäin	  tyytymätön En	  osaa	  sanoa
Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



ei	  ole	  moottoripyöräparkkia	  	  	  	  

Pyörille	  tulisi	  osoittaa	  turvallinen	  
säilytystila	  työpäivän	  ajaksi

asiakaspaikkoja	  autoille	  
liian	  vähän	  	  	  	  

Kiinteistön	  olosuhteet,	  tyytymätön	  tai	  erittäin	  
tyytymätön.	  	  Jokin	  muu,	  mikä?

kaikissa	  pukeutumistiloissa	  ei	  
ole	  vessaa.	  	  	  	  

ilmastointi

pihan	  huono	  hoito,	  liukkaus	  
jne.	  	  	  	  	  

sisäilma	  	  	  	  

polku,	  tie	  ja	  piha	  on	  
talvella	  liukas	  	  	  	  

https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?formId=DC43A698-74FD-4233-BC3A-E4D4D2CBF788&reportId=2049889&client=E23F1B7F-0148-4DC6-AE0D-14D2B3EA9330


Työasiointimatkat	  



41%

2%

3%

8%

8%

6%

11%

3%

6%

4%

0%

0%

0%

3%

13%
2%

12%

4%

8%

8%

5%

19%
3%

33%

4%

23%

15%

17%
2%

1%

1%

12%

16%

94%

50%

96%

69%

64%

64%

98%

99%

99%

74%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Omalla	  tai	  työsuhdeautolla

Työnantajan	  autolla	  tai	  vuokra-‐autolla

Kimppakyydillä

Taksilla

Joukkoliikenteellä	  (juna	  tai	  linja-‐auto)

Kävellen	  (koko	  matkan)

Omalla	  pyörällä

Työnantajan	  työasiointipyörällä

Laivalla

Lentokoneella

Yhteensä

Kuinka usein teet työasiamatkoja seuraavilla
kulkutavoilla?

(N=554)

Päivittäin	  tai	  lähes	  päivittäin Vähintään	  kerran	  viikossa 1-‐3	  kertaa	  kuussa

Harvemmin	  kuin	  kerran	  kuussa En	  juuri	  koskaan

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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Kyllä

Ei

Onko	  sinulla	  oman	  auton	  käyttöoikeus	  työasioissa	  (saat	  
kilometrikorvauksia	  työajoista)?	  N=538	  

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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Kangasalan	  kunnan	  sisälle

Yhteistoiminta-‐alueelle	  (Kangasala	  ja	  Pälkäne)

Tampereen	  kaupunkiseudulle*

Muualle	  Suomeen

Ulkomaille

Minne	  työasiamatkasi	  yleensä	  suuntautuvat?
(N=551)

Päivittäin	  tai	  lähes	  päivittäin Vähintään	  kerran	  viikossa 1-‐3	  kertaa	  kuussa

Harvemmin	  kuin	  kerran	  kuussa Ei	  juuri	  koskaan
Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



1%

1%

4%

16%

79%
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Päivittäin	  tai	  lähes	  …

Vähintään	  kerran	  viikossa

1-‐3	  kertaa	  kuussa

Harvemmin	  kuin	  kerran	  …

En	  juuri	  koskaan

Hyödynnätkö	  työssäsi	  videoneuvotteluja	  tai	  muita	  
etäneuvottelutekniikoita?	  N=548

19%

39%

42%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kyllä,	  mahdollisimman	  
usein

Kyllä,	  jos	  on	  jokin	  
erityinen	  syy

En,	  ellei	  se	  ole	  
välttämätöntä

Olisitko	  halukas	  korvaamaan	  työasiamatkojasi	  
videoneuvotteluilla	  tai	  vastaavilla?	  N=489

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



Työmatkojen	  turvallisuus	  
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Käytätkö	  heijastinta?

Vaikuttaako	  työmatkasi	  turvattomuus	  kulkutavan	  
valintaasi?

Työmatkojen	  turvallisuus
(N=551)

Kyllä Ei Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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Kiinnitän	  liukkaan	  kelin	  aikana	  jalkineiden	  turvallisuuteen	  
erityishuomiota

Käytän	  liukuesteitä

Työmatkojen	  turvallisuus,	  jalankulku
(N=382)

Kyllä En Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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Käytätkö	  pyöräilykypärää?

Onko	  pyörässäsi	  valo?

Jos	  pyöräilet	  talvella,	  käytätkö	  nastarenkaita?

Työmatkojen	  turvallisuus,	  pyöräily
(N=328)

Kyllä En Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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Käytätkö	  aina	  turvavyötä?

Käytätkö	  ajon	  aikana	  matkapuhelinta	  ilman	  handsfreetä?

Ajatko	  nopeusrajoitusten	  mukaisesti?

Väistätkö	  aina	  suojatielle	  tulevia?

Työmatkojen	  turvallisuus,	  autoilu
(N=500)

Kyllä En Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



Työmatkaliikunta



16%

27%

84%

73%
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Talvella

Keväästä	  syksyyn

Oletko	  saanut	  TYÖMATKOILLASI	  terveysliikuntasuositusten	  
mukaista	  kestävyysliikuntaa	  2,5	  tuntia	  viikossa	  kävellen,	  

pyöräillen	  tai	  muulla	  liikuntatavalla	  viimeisen	  12	  
kuukauden	  aikana?	  	  	  (N=547)

Kyllä Ei Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Talvella

Keväästä	  syksyyn

Kun	  huomioidaan	  työmatkojen	  lisäksi	  myös	  VAPAA-‐AJAN	  
liikkuminen,	  oletko	  saanut	  terveysliikuntasuositusten	  
mukaisen	  2,5	  tuntia	  kestävyysliikunta	  viikossa	  kävellen,	  

pyöräillen	  tai	  muulla	  liikuntatavalla	  viimeisen	  12	  
kuukauden	  aikana?	  (N=546)

Kyllä Ei Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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15%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Liian	  pitkä	  työmatka

Ajan	  puute,	  matka	  kestäisi	  liian	  kauan

Tarvitsen	  autoa	  lapsen/	  lasten	  kuljettamiseen	  töihin	  …

Tarvitsen	  autoa	  työpäivän	  aikana

Reitti	  ei	  ole	  turvallinen

Joukkoliikennematkaan	  yhdistämisen	  ongelmat:	  …

Joukkoliikennematkaan	  yhdistämisen	  ongelmat:	  Lähin	  …

Joukkoliikennematkaan	  yhdistämisen	  ongelmat:	  Pyörälle	  …

Kuljetan	  mukanani	  paljon	  tavaraa

Työpaikalla	  ei	  ole	  suihkua/vaatteidenvaihtomahdollisuutta

Työpaikalla	  ei	  ole	  turvallista	  polkupyöräsäilytystä	  …

En	  pidä	  pyöräilystä/kävelystä

Kuntoni	  ei	  ole	  riittävän	  hyvä

Terveydellinen	  este

Ei	  varsinaisia	  esteitä

Jokin	  muu,	  mikä

Minkälaisia	  esteitä	  koet	  työmatkaliikunnalle	  
(kävely/pyöräily	  ym.)?	  N=524

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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Liian	  pitkä	  työmatka

Ajan	  puute,	  matka	  kestäisi	  liian	  kauan

Tarvitsen	  autoa	  lapsen/	  lasten	  kuljettamiseen	  töihin	  …

Tarvitsen	  autoa	  työpäivän	  aikana

Reitti	  ei	  ole	  turvallinen

Joukkoliikennematkaan	  yhdistämisen	  ongelmat:	  …

Joukkoliikennematkaan	  yhdistämisen	  ongelmat:	  Lähin	  …

Joukkoliikennematkaan	  yhdistämisen	  ongelmat:	  Pyörälle	  …

Kuljetan	  mukanani	  paljon	  tavaraa

Työpaikalla	  ei	  ole	  suihkua/vaatteidenvaihtomahdollisuutta

Työpaikalla	  ei	  ole	  turvallista	  polkupyöräsäilytystä	  …

En	  pidä	  pyöräilystä/kävelystä

Kuntoni	  ei	  ole	  riittävän	  hyvä

Terveydellinen	  este

Ei	  varsinaisia	  esteitä

Jokin	  muu,	  mikä

Minkälaisia	  esteitä	  koet	  työmatkaliikunnalle	  
(kävely/pyöräily	  ym.)?	  työmatka	  5	  km	  tai	  alle,	  	  N=181

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



Pyöräilyreitin	  varrella	  raskas	  
ja	  pitkä	  ylämäki

en	  omista	  tällä	  hetkellä	  pyörää	  	  
Aikainen	  aamu,	  työni	  alkaa	  6:30.	  

Työnantaja	  velvoittaa	  käyttämään	  
omaa	  autoa	  työajoissa

työpaikalla	  kyllä	  suihku,	  mutta	  
todella	  huono	  tila,	  vesi	  roiskuu	  
ympäriinsä,	  kastelee	  kaikki	  paikat,	  
tavaroita	  säilytetään	  suihkutilassa	  

Työmatkaliikunnan	  esteet,	  muut	  mikä?	  

pyöräteiden	  huono	  
kunto	  talvisin .

Terveyskeskuksen	  
pyöräpysäköinnissä	  ei	  ole	  
käytössä	  katoksia!!

Koiran	  ulkoilutus	  ruokatunnilla	  

Joukkoliikenne	  
maksaa	  

Pyörätien	  puuttuminen	  
kauppareissut,	  asiointi,	  
jätteiden	  kuljetus	  
lajittelupisteisiin

Laiskuus

Sää:	  sade,	  tuuli,	  koleus	  

Liian	  lyhyt	  
työmatka

https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?formId=DC43A698-74FD-4233-BC3A-E4D4D2CBF788&reportId=2049889&client=81185B09-52AC-4EAB-8001-F592D7EA7555
https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?formId=DC43A698-74FD-4233-BC3A-E4D4D2CBF788&reportId=2049889&client=38F7A2D3-59ED-4E53-B894-419DA0FAF702
https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?formId=DC43A698-74FD-4233-BC3A-E4D4D2CBF788&reportId=2049889&client=E23F1B7F-0148-4DC6-AE0D-14D2B3EA9330
https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?formId=DC43A698-74FD-4233-BC3A-E4D4D2CBF788&reportId=2049889&client=8E15BF9C-5727-4D2D-8578-71346E144184


Avoimet	  kommentit



Palkankorotus,	  olisi	  varaa	  
ekonomisempaan	  autoon

Lämmin,	  lukittu	  pyöräsuoja	  
talvipyöräilyä	  ajatellen

Työsuhde	  polkupyörä	  olisi	  tosi	  
hyvä	  juttu.	  

Tarjota	  autolle	  maksuttoman	  
pysäköintimahdollisuuden	  
lämpötolpalla.

Paremmat	  suihkutilat	  ja	  vaatteiden	  
kuivatus/säilytystilat	  tekisivät	  
pyöräilystä	  miellyttävämmän	  
vaihtoehdon.	  Työsuhdebussilippu	  
olisi	  tietenkin	  myös	  mieluinen.

Mitä	  työnantaja	  voisi	  tehdä	  työmatkojesi	  hyväksi:

Yrittää	  vaikuttaa	  joukkoliikenteen	  
ruuhkavuorojen	  aikataulujen	  
tiivistämiseen.Tarjota	  etätyömahdollisuutta	  

kerran	  viikossa

Rakentaa	  pyörätien

No	  se	  pyöräparkki



Kannusteita	  niille,	  jotka	  pitävät	  
omasta	  kunnostaan	  huolta.	  

Parkkipaikkoja	  Huoltoajolle.
Mitään	  ei	  ole	  tehtävissä

Järjestämällä	  parkkipaikan	  "ilman	  
parkkipirkkoja".	  Harmittavaa	  lähteä	  kesken	  
töiden	  siirtämään	  autoa…

Tukea	  pyörän	  ja	  hyvien	  
pyörävarusteiden	  
hankinnassa.

OMAN	  AUTON	  KÄYTÖSTÄ	  TYÖMATKOILLA	  
TULISI	  PÄÄSTÄ	  EROON-‐ KILOMETRIKORVAUS	  EI	  
KATA	  KAIKKIA	  KULUJA

Yhteisbussilippu	  käyttöön	  Kangasalan	  
sisällä	  tai	  Tampereelle	  tehtäviin	  
matkoihin.

Mitä	  työnantaja	  voisi	  tehdä	  työmatkojesi	  hyväksi:

Jos	  olisi	  työpaikalla	  auto	  mitä	  käyttää	  
asiakaskäynteihin	  päivän	  aikana,	  voisin	  kulkea	  
kimppakyydillä	  tai	  kesäisin	  satunnaisesti	  jopa	  
pyöräillen..



Kävellä	  tai	  pyöräillä	  enemmän,	  mutta	  
tarvitsen	  ajoittain	  autoa	  työpäivän	  aikana.

Tällä	  hetkellä	  en	  mitenkään.

Minun	  ei	  tarvitse	  enää	  lisätä	  
liikuntaa.

Miten	  itse	  voisit	  muuttaa	  työmatkatottumuksiasi?	  Esimerkiksi	  
lisätäksesi	  liikuntaa	  tai	  säästääksesi	  ympäristöä?	  

En	  halua	  muuttaa	  
mitään

Hankkia	  sadesäälle	  sopivamman	  
ulkoiluvaatetuksen.

Kesällä	  enemmän	  pyöräillä	  niinä	  päivinä	  
kun	  ei	  asiakaskäyntejä.

Ajamalla	  vähäpäästöisellä	  autolla	  .

Siirryn	  enemmän	  kimppakyyteihin,	  
kun	  iltaopiskelu	  päättyy	  

Voisin	  ajatella	  pyöräilyä	  jos	  siihen	  saisi	  
jonkun	  kannustimen



Vastaajien	  taustatiedot	  



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

alle	  30	  v.

30-‐44	  v.

45-‐60	  v.

yli	  60	  v.

Ikäryhmä
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Joku	  muu

En	  halua	  sanoa

Sukupuoli

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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39%
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Yhden	  hengen	  talous

Aikuistalous	  (ei	  lapsia	  tai	  
lapset	  18	  v.	  täyttäneitä)

Yksinhuoltaja	  (alle	  18	  v.	  
lapsia)

Lapsiperhe	  (alle	  18	  v.	  
lapsia)

Minkälaisessa	  taloudessa	  asut?

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



Liite 3: Kangasalan 
liikkumissuunnitelma 
työmatkakyselyn ja 

työpajatyöskentelyn pohjalta

Liite 3.



Ryhmätöissä syntyneet 
toimenpide-ehdotukset ja niiden 

vieminen käytäntöön



Ryhmätyö 1.

• Millä toimenpiteillä saisimme
muutospotentiaalin käyttöön?

• Millä toimenpiteillä työmatkaliikunnan esteitä
voitaisiin purkaa?
Toisin sanoen: miten saamme potentiaaliset

autoilijat käyttämään joukkoliikennettä,
pyöräilyä ja kävelyä sekä kimppakyytejä.

30.5.2017



Ryhmätyö 1: tärkeimmiksi tunnistetut 
toimenpiteet (suluissa äänimäärä) 1/2

1. Liikuntamyönteisempi
toimintakulttuuri (5)

2. Asiointipyöriä paljon lisää (4)
3. Asiointilippu (3)
4. Asiointiautot (2)
5. Sähköpyörän hankintatuki (2)
6. Pyöräily- ja jalankulkuverkon

parantaminen (2)
7. Alennuksia

kuntatyöntekijöille pyörien
hankintaan ja
pyöränhuoltoon (2)



Ryhmätyö 1: tärkeimmiksi tunnistetut 
toimenpiteet (suluissa äänimäärä) 2/2

8. Eläke- ja 50-vuotislahjoiksi
polkupyörät (1)

9. Kestävästi liikkuvien
palkitseminen (1)

10.Työsuhdebussilippu (1)
11.Ei oman auton käyttöoikeutta (1)
12.Autopaikat kauemmas

työpisteistä (1)
13.Joukkoliikenteen reittien

parantaminen (1)



Ryhmätyö 1: Muut esitetyt toimenpiteet 1/2

• Kimmakyytisovellus
• Kimppakyytien järjestelijä
• Kunnon pukutilat
• Päivähoito työpaikan 

yhteyteen
• Potkukelkkareitti
• Ratikka Kangasalle
• Tsemppikisat (app)
• Johtavien 

virkahenkilöiden 
esimerkki



• Typerin automatkasi
-kampanja (palkintona
pyörä)

• Työterveysyhteistyö
työnantajien kesken

• Kiky-puolituntisen käyttö
työmatkaliikkumiseen?

• Bussikorttien
ostomahdollisuus myös
Kangasalle

• Kannustetaan kulkemaan
Kangasala-Tampere -väli
bussilla, matkalla voi tehdä
töitä

Ryhmätyö 1: Muut esitetyt toimenpiteet 2/2



Ryhmätyö 2.
• Tarjolla rahaa 690 500 € (pysäköinti 68 200 € +

sairaspoissalot 622 300 € )! Miten käyttäisitte sen
kestävän työmatkaliikkumisen edistämiseen?

• Esimerkki-> Tampereen kaupunki tarjoaa työntekijöilleen
9,5 €/kk työsuhdelippuedun.  Työmatkakyselyyn
vastanneista 29 % oli työsuhdelipusta kiinnostunut
29 %* 1778 henkilöä*9,5 €/kk*11 kk = 53 882 €/kk

30.5.2017



Ryhmätyö 2: työmatkaliikkumisen 
edistäminen (ryhmä A)

• 200 000 € joukkoliikenteen
maksujen alentaminen (kaikille)

• 100 000 € asiointipyörät ja -autot
• 150 000 € joukkoliikenteen

vuorovälin tihentäminen
• 100 000 € talvikunnossapito
• 100 000 € puku- ja pesutilat
• 30 000 € palkinnoiksi polkupyöriä
• 20 000 € asennekampanjat

30.5.2017

Kuva: Valpastin Oy

Kuva: Valpastin Oy



Ryhmätyö 2: työmatkaliikkumisen 
edistäminen (ryhmä B)

• 200 000 € työsuhdepyörät (100 € etu)
• 100 000 € siirretään parkkipaikkoja ja

kohennetaan pihoja
• 100 000 € työsuhdebussiliput
• 100 000 € pesutilojen rakentaminen +

kaappeja
• 100 000 € vähän liikkuvien

ylimääräiset terveystarkastukset ->
liikuntaresepti ->
työsuhdematkalippu/pyöräetu +
vertaiskannustus

• 50 000 € Liikkuvien palkitseminen + 50
v. ja eläkelahjat (aktivoivat lahjat)

• 50 000 € kävely- ja pyöräteiden
kunnossapito

30.5.2017

Kuva: Valpastin Oy



Ryhmätyö 2: työmatkaliikkumisen 
edistäminen (ryhmä C)

• 300 000 € asiointiautot
• 100 000 € bussivuorojen

lisääminen
• 80 000 € pyöräteiden kunnossapito
• 50 000 € palkitsemisasiat

(aktivoivat liikuntavaihtoehdot)
• 50 000 € isommat parkkikorttelit

etäämmälle
• 50 000 € asiointipyörät
• 50 000 € työsuhdelippu
• 10 000 € asiointilippu
• 500 € pyöränhuoltajan palkkio

30.5.2017

Kuva: Valpastin Oy

Kuva: Valpastin Oy

Kuva: Valpastin Oy



Toimenpiteiden vieminen 
käytäntöön 

30.5.2017



Liikuntamyönteisempi 
toimintakulttuuri

• Tavoite: toimintatavat ja asenteet ovat
liikuntamyönteisempiä, kävelyä ja pyöräilyä
pidetään todellisina vaihtoehtoina autoilulle
työ- ja työasiointimatkoilla.

30.5.2017



Asiointipyöriä paljon lisää

• Tavoite: asiointipyöriä
on käytettävissä useissa
kunnan toimipisteissä ja
niitä hyödynnetään
työasiamatkoilla

30.5.2017

Kuva: Valpastin Oy



Asiointilippu
• Tavoite: kaikissa kunnan toimipisteissä on

tarpeen mukaan käytettävissä asiointilippuja
ja niitä hyödynnetään työasiamatkoilla

• Asiointilippu:
– haltijakohtainen matkakortti, joka sopii

yhteiskäyttöön työpaikoille.
– sujuvoittaa työasiointimatkustamista ja

vähentää matkalaskujen laatimiseen
käytettävää aikaa.

• Lisätietoa:
– http://joukkoliikenne.tampere.fi/liput-ja-

hinnat/tampereen-matkakortti/haltijakohtainen-
matkakortti.html

30.5.2017

http://joukkoliikenne.tampere.fi/liput-ja-hinnat/tampereen-matkakortti/haltijakohtainen-matkakortti.html


Asiointiautot

• Tavoite: auton käyttöä edellyttävissä
tehtävissä on mahdollisuus hyödyntää
työnantajan tarjoamaa autoa.

• Oman auton käyttöoikeus otetaan tarkempaan
harkintaan

• 38 % työmatkakyselyyn vastanneista piti
työmatkaliikkumisen esteenä sitä, että he
tarvitsevat autoa työpäivän aikana

30.5.2017



Sähköpyörän hankintatuki

• Tavoite: työnantaja tukee sähköpyörän 
hankintaa

• Tuki voi olla esimerkiksi vaihtoehtoinen etuus 
työsuhdematkalipulle

30.5.2017



Pyöräily- ja jalankulkuverkon 
parantaminen

• Tavoite: Kangasalan pyöräily- ja
jalankulkuverkko on hyvässä kunnossa ja
houkuttelee liikkumaan

30.5.2017



Alennuksia kuntatyöntekijöille pyörien 
hankintaan ja pyöränhuoltoon

• Tavoite: työntekijät saavat
alennusta pyöränhuollosta
ja pyörien hankinnasta

• Työnantaja neuvottelee
alennuksen pyöräliikkeen
kanssa

30.5.2017

Kuva: Valpastin Oy



Työsuhdebussilippu

• Tavoite: Kangasalan kunnan työntekijöillä on
käytössä työsuhdematkalippu
– Työnantaja maksaa kodin ja työpaikan väliset

matkat osittain tai kokonaan

• Lisätietoa:
– http://joukkoliikenne.tampere.fi/ohjeita-ja-

tietoa/yritysasiakkaille/tyonantajat.html

30.5.2017

http://joukkoliikenne.tampere.fi/ohjeita-ja-tietoa/yritysasiakkaille/tyonantajat.html


Aktivoivat eläke- ja 50 v. lahjat

• Tavoite: kunnan
työntekijöille annettavat
lahjat ovat liikuntaan
kannustavia (esim.
polkupyöriä)

30.5.2017

Kuva: Satu Kungsbacka



MUITA VINKKEJÄ VIISAAN 
LIIKKUMISEN EDISTÄMISEEN



Työmatkaliikunnan tukeminen

• Vaatteiden kuivatus- ja
säilytystilat kuntoon

• Pyöräsäilytykselle riittävästi
tilaa

• Työsuhdepolkupyörä
http://www.tyosuhdepyora.fi/

• Pyörän huolto työpaikalla
• Pyöränhuoltokurssit

työpaikalla

30.5.2017

http://www.tyosuhdepyora.fi/


Taloudellisen ajotavan koulutus
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Toimenpide	   Tavoitetila	   Toimeenpano:	  	  
ensimmäinen	  askel	  

Vastuuhenkilö(t)/	  -‐tahot	   Aikataulu	  ja	  
seuranta	  	  

Tarjotaan	  työsuhdematkalippu	  
työntekijöiden	  käyttöön	  	  
(tuki	  esimerkiksi	  9,5	  €/kk	  -‐>	  
104,5	  €/vuosi)	  	  	  

Joukkoliikennettä	  käytetään	  
nykyistä	  enemmän	  työmatkoilla	  	  

Tehdään	  päätös,	  mietitään	  
budjetointi,	  	  
Sovitaan	  säännöt,	  (esim.	  sama	  
kuin	  uimahalliliput,	  organisoidaan	  
hankinta,	  sovitaan	  menettely	  
Tampereen	  seudun	  
joukkoliikenteen	  kanssa	  	  

Henkilöstöhallinto,	  	  	  

Budjetti,	  pilottiyksikkö?	  	  	  

Kati	  Marttila,	  	  	  

Vähintään	  pilotti	  -‐
> 2018,
myöhemmin
laajempaan
käyttöön

Lainattava	  joukkoliikennelippu	  
työpäivän	  aikaiseen	  asiointiin	  

	  Kaikilla	  työntekijöillä	  
tarvittaessa	  käyttää	  
asiointilippua	  työasiointi	  
matkoihin	  	  

Palvelukeskusten	  johtoryhmille	  
asian	  esittäminen,	  	  

Henkilökunnan	  matkakulut	  	  
Johtoryhmä-‐>	  sovitaan	  
eteenpäinviemisestä,	  
johtoryhmien	  yhteiset	  
tapaamiset	  	  
Kampanjointi	  	  

Tiedote,	  Annika,	  
aloitetaan	  heti,	  
seurataan	  
johtoryhmässä	  	  

Asiointiautot	  	   Oman	  auton	  käyttötarve	  ei	  
rajoita	  työmatkaliikuntaa	  	  

Periaatekeskustelu	  työpäivän	  
aikaisista	  matkoista,	  säännöt,	  
toimintatavat	  esim.	  päivystysajat,	  
tulevat	  pysäköintiratkaisut,	  
tarveharkinta,	  videoneuvottelut,	  	  	  

Johtoryhmä,	  esimiehet	  	   Selvitetään,	  
käydään	  
periaatetta	  
vuodelle	  2019	  

Asiointipyörät	  	   Lyhyitä	  työpäivän	  aikaisia	  
matkoja	  ei	  tehdä	  autolla	  	  

Palvelukeskusten	  johtoryhmille	  
asian	  esittäminen,	  sovitaan	  
yhteishankinnasta,	  suositus,	  että	  
alle	  1	  kilometrin	  matkoja	  ei	  tehdä	  
autolla	  

Johtoryhmä,	  esimiehet	  	  
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Maksullinen	  pysäköinti	   Pysäköintipaikkojen	  kysyntä	  ei	  
kasva	  kunnan	  keskustan	  
tiivistyessä	  	  

Kunnanvirasto	  1,2	  ja	  3	  
maksulliseksi	  



Liite 5: Yhteenveto	  toimenpiteiden	  avulla	  
saavutettavista	  euromääräisistä	  kustannuksista	  ja	  

säästöistä,	  Elisa	  Oyj
• Työsuhdelippu

– Kustannukset	  505	  800	  €/vuosi
– Suorat	  säästöt	  (ei)
– Välilliset	  säästöt	  (sairauspoissaolot+	  pysäköintipaikkojen	  vähentäminen)

571	  543	  €/vuosi
• Viisaan	  liikkumisen	  kampanjat	  (esimerkkinä	  HSL-‐kokeilut)

– Kustannukset	  2	  100	  €/vuosi
– Suorat	  säästöt	  (ei)
– Välilliset	  säästöt	  (sairauspoissaolot+	  pysäköintipaikkojen	  vähentäminen)

8	  001	  €/vuosi
• Hankitaan	  3	  asiointipyörää	  työpäivän	  aikaista	  asiointia	  varten

– Kustannukset	  1	  248	  €/vuosi
– Suorat	  säästöt	  (kilometrikorvaukset)	  1	  181	  €/vuosi
– Välilliset	  säästöt	  (yhden	  autopaikan	  säästö)	  1	  317	  €/vuosi



Liite 6: Työpaikan 
liikkumissuunnittelun hyödyt 

euroina 
Viisaan	  liikkumisen toimenpiteillä saavutettavat säästöt

sekä laskelmien pohjana	  käytetyt työmatkakyselyn tulokset
Kangasalan	  kunta 5.9.2017



Sisältö

• Laskelmien	  tausta	  ja	  hankkeen	  vaiheet
• Yhteenveto	  viisaan	  liikkumisen	  toimenpiteiden
euromääräisistä	  kustannuksista	  ja	  säästöistä

• Liitteet	  1-‐5:	  toimenpidekohtaiset	  laskelmat
• Liite	  6:	  laskelmien	  taustalla	  olevat
työmatkakyselyn	  tulokset



Laskelmien	  tausta	  ja	  hankkeen	  vaiheet
Tässä	  tiedostossa	  esitetään	  laskelmia	  liikkumissuunnittelun	  euromääräisistä	  hyödyistä	  
Kangasalan	  kunnalle	  työnantajana.	  Laskelmiin	  on	  valittu	  viisi	  	  sellaista	  viisaan	  
liikkumisen	  toimenpidettä,	  jotka	  nousivat	  esiin	  hankkeen	  aikana.	  

Hankkeen	  aikana	  Kangasalan	  kunnassa	  on:	  
• selvitetty	  työpaikan	  lähtötietoja	  (maalis-‐huhtikuu2017)
• tehty	  työmatkakysely	  henkilöstölle	  (huhtikuu	  2017)
• pidetty	  työpaja	  avainhenkilöille	  (toukokuu	  2017)
• laadittu	  työpajan	  pohjalta	  liikkumissuunnitelma	  ja	  toimenpidetaulukko
• tehty	  laskelmat	  neljän	  viisaan	  liikkumisen	  toimenpiteen	  euromääräisistä

hyödyistä.

Työpaikan	  liikkumissuunnitelman	  hyödyt	  euroina	  – ennustettu	  takaisinmaksuaika	  
-‐hanke	  on	  osa	  Työpaikkojen	  liikkumisen	  ohjauksen	  T&K	  -‐hankekokonaisuutta,	  jota	  
rahoittavat	  Liikenteen	  turvallisuusvirasto	  Trafi,	  Liikennevirasto,	  Sitra	  ja	  Kunnossa	  
kaiken	  ikää	  -‐ohjelma.	  

https://www.motiva.fi/ratkaisut/kestava_liikenne_ja_liikkuminen/liikkumisen_ohjaus/viisaan_liikkumisen_hankkeet/tyopaikkojen_liikkumisen_ohjauksen_t_k_-hankkeet


Yhteenveto	  toimenpiteiden	  euromääräisistä	  
kustannuksista	  ja	  säästöistä

• Hankitaan	  20	  kpl	  asiointipyöriä	  (liite	  1	  )
– Kustannukset	  (hankinta	  jaettuna	  3	  vuoden	  ajalle	  +	  huolto)	  8	  320	  €/vuosi
– Suorat	  säästöt	  (säästöt	  kilometrikorvauksissa)	  5	  685€/vuosi
– Välilliset	  säästöt	  (pysäköintikustannukset	  +	  sairauspoissaolot)	  2	  575	  €/vuosi

• Asiointilippu	  (liite	  2)
– Kustannukset	  1	  121	  €/vuosi	   +	  hankintakustannus	  325	  €
– Suorat	  säästöt	  (kilometrikorvaukset	  2	  919	  €/vuosi
– Välilliset	  säästöt	  – ei	  arvioitu

• Asiointiautot	  	  (liite	  3)
– Kustannukset	  104	  580	  €/vuosi
– Suorat	  säästöt	  (kilometrikorvaukset)	  =	  42	  640	  €/vuosi
– Välilliset	  säästöt	  (sairauspoissaolot+	  pysäköinnin	  väheneminen	  )	  90	  600	  €/vuosi

• Työsuhdelippu	  (liite	  4)
– Kustannukset	  60	  610	  €/vuosi
– Suorat	  säästöt:	  ei	  suoria	  säästöjä
– Välilliset	  säästöt	  (pysäköintitarpeen	  väheneminen+	  säästöt	  sairaspoissaoloista)	  131	  635

€/vuosi
• Pysäköinti	  maksulliseksi	  (liite	  5)

– Kustannukset	  10	  000	  €/vuosi
– Suorat	  säästöt	  (pysäköintimaksut)	  	  47	  444	  €
– Välilliset	  säästöt	  (vaikutus	  terveysliikuntaa	  +	  pysäköintitarpeen	  väheneminen	  (ei	  laskettu	  )	  130

342	  €



Liite	  1.	   Työpaikan	  liikkumissuunnitelman	  hyödyt	  euroina,	  Kangasalan	  kunta	   5.9.2017	  

*autoilijaksi	  on	  kyselyn	  tuloksissa	  määritelty	  henkilö,	  joka	  teki	  tutkimusviikon	  työmatkoista	  yli	  puolet	  yksin
omalla	  autolla.

Toimenpidekortti:	  Hankitaan	  20	  kpl	  asiointipyöriä	  

Toimenpiteen	  kuvaus:	  

Tarjotaan	  henkilöstön	  käyttöön	  asiointipyöriä,	  joiden	  avulla	  työntekijät	  voivat	  tehdä	  lyhyitä	  asiointimatkoja	  
työpäivän	  aikana.	  Polkupyörä	  on	  nopein	  tapa	  liikkua	  lyhyillä	  matkoilla.	  Tässä	  laskelmassa	  oletetaan,	  että	  
asiointipyörillä	  tehtäisiin	  matkoja	  keskimäärin	  kahden	  kilometrin	  päähän.	  (edestakainen	  matka	  4	  
kilometriä)	  	  

Toimenpiteen	  kustannukset:	  

Asiointipyörä	  voidaan	  ostaa	  tai	  vaihtoehtoisesti	  voidaan	  käyttää	  leasingpalvelua.	  Jos	  pyörä	  ostetaan,	  täytyy	  
sopia,	  kuka	  vastaa	  pyörän	  huollosta,	  renkaiden	  korjauksesta	  jne.	  	  

Pyörän	  hankintahinta	  	   500	  €	  
Nastarenkaat	  +	  varusteita	   150	  €	  

650	  €	  	  

Huolto	  2	  kertaa	  vuodessa	  +	  varaosat	  200	  €	  

Oletetaan,	  että	  pyörän	  käyttöikä	  on	  3	  vuotta.	  Jolloin	  vuosikustannus	  on	  

650	  €/3	  +	  200	  €	  =	  416	  €/vuosi	  	  

Pyörien	  vuosikustannus	  on	  20*416	  €/vuosi	  =	  8	  320	  €/vuosi	  	  

Jos	  pyörät	  hankitaan	  omiksi,	  täytyy	  sopia,	  kuka	  huolehtii	  pyörien	  huolloista	  ja	  korjauksista.	  Toinen	  
mahdollisuus	  on	  neuvotella	  leasing-‐pyörät.	  	  

Vaikuttavuus	  kulkutapavalintoihin	  

Autoilijoista*	  45	  prosenttia	  (64	  vastaajaa)	  ilmoitti	  työmatkaliikunnan	  esteeksi	  sen,	  että	  tarvitsee	  autoa	  
työpäivänä	  aikana.	  	  Asia	  tuli	  esiin	  myös	  monissa	  avovastauksissa.	  	  

Työmatkakyselyn	  mukaan	  työasiointimatkoja	  tekee	  omalla	  tai	  työsuhdeautolla	  

-‐   Päivittäin	  tai	  lähes	  päivittäin	  41	  %	  prosenttia	  vastaajista	  (OLETUS:	  3	  päivää/vko	  -‐>	  laskelmassa	  3/5)	  
-‐   Vähintään	  kerran	  viikossa	  11	  prosenttia	  vastaajista	  (OLETUS:	  1	  päivää/vko	  -‐>	  laskelmassa	  1/5)	  
-‐   1-‐3	  kertaa	  kuussa	  13	  prosenttia	  vastaajista	  (OLETUS:	  1	  päivää/kk	  -‐>	  1/22)	  	  

Arvioidaan	  tästä	  kaikkien	  kunnan	  työntekijöiden	  arkipäivisin	  omalla	  tai	  työsuhdeautolla	  tekemien	  matkojen	  
määrä.	  

3/5*0,41*2000	  +	  1/5*0,11*2000+	  1/22*0,12*2000	  =	  547	  työasiamatkaa	  omalla	  tai	  työsuhdeautolla	  
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*autoilijaksi	  on	  kyselyn	  tuloksissa	  määritelty	  henkilö,	  joka	  teki	  tutkimusviikon	  työmatkoista	  yli	  puolet	  yksin
omalla	  autolla.

Kilometrikorvausten	  nykykustannus:	  	  
OLETUS:	  Työasiamatkojen	  keskipituus	  on	  10	  km/matka.	  Matkoista	  myönnetään	  kilometrikorvaus	  valtion	  
kilometrikorvausohjeen	  mukaan.	  	  

547	  matkaa/päivä	  *	  10	  km/matka	  *	  0,41	  €/km*250	  työpäivää/vuosi	  =	  560	  675	  €/vuodessa	  

Arvioidaan,	  että	  jokaista	  asiointipyörää	  käytettäisiin	  vähintään	  10	  kertaa	  viikossa	  ja	  niillä	  keskimatkan	  
pituus	  olisi	  4	  kilometriä.	  	  	  	  	  	  	  

Säästöt	  
Suorat	  säästöt:	  säästöt	  kilometrikorvauksissa	  
OLETUS:	  Autoilijat	  käyttäisivät	  asiointipyöriä	  yhtä	  paljon	  kuin	  muutkin	  käyttäjäryhmät.	  	  Asiointipyörää	  
todennäköisesti	  käyttäisivät	  tasaisesti	  töihin	  kävellen,	  joukkoliikenteellä	  ja	  autolla	  tulleet	  

Jos	  kutakin	  asiointipyörää	  käytettäisiin	  10	  kertaa	  viikossa	  neljän	  kilometrin	  mittaisiin	  matkoihin	  ja	  näistä	  
matkoista	  kolmannes	  korvaisi	  autolla	  tehtävät	  matkat,	  kertyisi	  kilometrikorvausten	  säästöistä.	  	  

20	  pyörää	  *	  10	  krt/vko	  *1/3*	  52	  viikkoa	  *	  4	  km	  *	  0,41	  €/km	  =	  5	  685	  €/vuosi	  

Välilliset	  säästöt	  
Pysäköintikustannusten	  väheneminen	  	  
Välillisesti	  asiointipyörät	  vaikuttavat	  myös	  parkkipaikkatarpeeseen,	  sillä	  asiointipyörin	  myötä	  tapahtuisi	  
autoilusta	  siirtymää	  joukkoliikenteeseen	  ja	  kävelyyn	  Arvioidaan,	  että	  20	  asiointipyörää	  vähentäisi	  kunnan	  
autopaikkatarvetta	  kahdella	  autopaikalla.	  Säästö	  1000	  €/vuosi	  

Sairauspoissalojen	  väheneminen	  	  
Oletus:	  1	  henkilön	  nykyistä	  enemmän	  saa	  riittävästi	  terveysliikuntaa	  asiointipyörien	  ansiosta.	  (Siirtyy	  
joukkoliikenteen	  käyttäjäksi	  tai	  kävelemään	  työmatkojaan	  kokonaan	  tai	  osittain.	  	  

4,5	  sairaspäivää	  vähemmän/vuosi	  *	  350	  €/sairaspäivä	  =	  1575	  €/vuosi	  

Jos	  työsuhdepyörien	  hankinta	  lisäisi	  yhden	  nykyisin	  liian	  vähän	  liikuntaa	  saavan	  työntekijän	  liikuntaa.	  
Säästettäisiin	  	  

Yhteenveto	  
Kustannukset:	  =	  8	  320	  €/vuosi	  -‐	  	  

Suorat	  säästöt:	  5	  685	  €/vuosi	  +	  

Välilliset	  säästöt:	  

Autopaikat	  1000	  €/vuosi	  +	  

Sairastavuus	  1575	  €/vuosi	  +	  	  

Säästöt	  -‐	  kustannukset	  =	  -‐	  60	  €/vuosi	  



	  Liite	  2.	   Työpaikan	  liikkumissuunnitelman	  hyödyt	  euroina,	  Kangasalan	  kunta	   5.9.2017	  

*autoilijaksi	  on	  kyselyn	  tuloksissa	  määritelty	  henkilö,	  joka	  teki	  tutkimusviikon	  työmatkoista	  yli	  puolet	  yksin
omalla	  autolla.	  

Toimenpidekortti:	  Asiointiliput	  

Toimenpiteen	  kuvaus:	  

Hankitaan	  jokaiseen	  toimipisteeseen	  (65	  kpl)	  lainattava	  joukkoliikennelippu	  työpäivän	  aikaiseen	  asiointiin	  

Kysyntä	  	  
50	  autoilijaa*	  ilmoitti	  kyselyssä	  käyttävänsä	  työpaikan	  yhteistä	  matkalippua,	  jos	  sellainen	  olisi	  käytössä.	  4	  
autoilijaa	  ilmoitti	  jo	  käyttävänsä	  asiointilippua.	  	  50	  lainattavan	  joukkoliikennelipun	  käyttäjää	  on	  (50/559)	  9	  
%	  vastaajista.	  Oletetaan,	  että	  vastaajat	  edustavat	  koko	  henkilöstöä.	  Tämä	  tarkoittaisi,	  että	  asiointilippua	  
voisi	  käyttää	  178	  autoilijaa.	  

Kaikista	  vastaajista	  lainattavaa	  matkalippua	  14	  ilmoitti	  jo	  käyttävänsä	  ja	  107	  ilmoitti	  käyttävänsä,	  jos	  
sellainen	  olisi	  tarjolla.	  	  

Toimenpiteen	  kustannukset:	  
65	  matkakortin	  5	  €/kpl	  hankinta	  -‐>	  325	  €.	  Hankinta	  on	  kertaluonteinen	  maksu.	  

178	  käyttäisi	  arvolippua	  kolmen	  vyöhykkeen	  matkalla	  (esimerkiksi	  Kangasala-‐Tampere).	  Kolmen	  
vyöhykkeen	  lipun	  hinta	  on	  3,15	  €	  

Arvolippujen	  kustannus	  	  

3,15	  *2	  *	  178	  €	  =	  1121	  €/vuosi	  

Säästöt	  
Suorat	  säästöt:	  kilometrikorvaukset	  	  
Jos	  jokainen	  potentiaalinen	  nykyinen	  autoilija	  käyttäisi	  lainattavaa	  matkalippua	  kerran	  vuodessa	  
Tampereelle	  suuntautuvaan	  työasiointimatkaan,	  säästyisi	  kilometrikorvauksia	  	  

20	  km	  *	  2	  *	  0,41	  *	  178	  =	  2	  919	  €/vuosi	  

Välilliset	  säästöt:	  	  
Säästöjä	  kertyisi	  myös	  parkkipaikkatarpeen	  pienenemisestä	  ja	  terveysliikunnan	  lisääntymisestä,	  mutta	  niitä	  
ei	  ole	  tässä	  arvioitu.	  	  	  	  

Yhteenveto	  
Kustannukset:	  =	  1	  446	  €/vuosi	  	  	  

Suorat	  säästöt:	  2	  919	  

Välilliset	  säästöt:	  -‐	  ei	  arvioitu	  	  

Säästöt	  -‐	  kustannukset	  =	  1473	  €/vuosi	  
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*autoilijaksi	  on	  kyselyn	  tuloksissa	  määritelty	  henkilö,	  joka	  teki	  tutkimusviikon	  työmatkoista	  yli	  puolet	  yksin
omalla	  autolla.

Toimenpidekortti:	  Asiointiautoja	  20	  kpl	  

Toimenpiteen	  kuvaus:	  
Hankitaan	  20	  kpl	  autoja	  työpäivän	  aikaista	  asiointia	  varten

Toimenpiteen	  kustannukset:	  
Huoltoleasing	  autojen	  kustannukset	  vaihtelevat	  auton	  ostohinnan	  mukaan.	  Käytetään	  tässä	  laskelmassa	  
400	  €	  kuukausihintaa.	  Huoltoleasing-‐palvelut	  sisältävät	  kausihuollot,	  renkaat	  jne.	  	  

Kuukausihinnan	  lisäksi	  tulevat	  polttoainekustannukset.	  Jos	  kullakin	  autolla	  ajettaisiin	  5	  000	  km/vuosi,	  
olisivat	  polttoainekustannukset	  5	  000	  km/vuosi*1,43	  €/l	  *	  6	  l/100	  km	  =	  429	  €/vuosi	  

Yhden	  auton	  kustannus	  on	  siis	  5	  229	  €/vuosi	  

è 20	  autoa	  *5	  229	  €/vuosi/auto	  =	  104	  580	  €/vuosi

Vaikuttavuus	  kulkutapavalintoihin	  
Miten	  vaikuttaa	  kulkutapoihin:	  
Autoilijoista*	  45	  prosenttia	  (64	  vastaajaa)	  ilmoitti	  työmatkaliikunnan	  esteeksi	  sen,	  että	  tarvitsee	  autoa	  
työpäivänä	  aikana.	  	  Asia	  tuli	  esiin	  myös	  monissa	  avovastauksissa.	  	  

Työmatkakyselyn	  mukaan	  työasiointimatkoja	  tekee	  omalla	  tai	  työsuhdeautolla	  

-‐   Päivittäin	  tai	  lähes	  päivittäin	  41	  %	  prosenttia	  vastaajista	  (OLETUS:	  3	  päivää/vko	  -‐>	  laskelmassa	  3/5)	  
-‐   Vähintään	  kerran	  viikossa	  11	  prosenttia	  vastaajista	  (OLETUS:	  1	  päivää/vko	  -‐>	  laskelmassa	  1/5)	  
-‐   1-‐3	  kertaa	  kuussa	  13	  prosenttia	  vastaajista	  (OLETUS:	  1	  päivää/kk	  -‐>	  1/22)	  	  

Arvioidaan	  tästä	  kaikkien	  kunnan	  työntekijöiden	  arkipäivisin	  omalla	  tai	  työsuhdeautolla	  tekemien	  matkojen	  
määrä.	  

3/5*0,41*2000	  +	  1/5*0,11*2000+	  1/22*0,12*2000	  =	  547	  työasiamatkaa	  omalla	  tai	  työsuhdeautolla	  

Kilometrikorvausten	  nykykustannus:	  	  
OLETUS:	  Työasiamatkojen	  keskipituus	  on	  10	  km/matka.	  Matkoista	  myönnetään	  kilometrikorvaus	  valtion	  
kilometrikorvausohjeen	  mukaan.	  	  

547	  matkaa/päivä	  *	  10	  km/matka	  *	  0,41	  €/km*250	  työpäivää/vuosi	  =	  560	  675	  €/vuodessa	  

Säästöt	  
Suorat	  säästöt	  
Jos	  kullakin	  asiointiautolla	  tehtäisiin	  2	  asiointimatkaa/päivä,	  jotka	  olisivat	  10	  kilometrin	  mittaisia,	  tulisi	  
säästöä	  kilometrikorvauksissa	  suoraan.	  	  	  

20	  autoa*10	  matkaa/vko*52	  viikkoa*	  10	  km/matka*	  0,41	  €/km	  =	  42	  640	  €/vuosi	  
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*autoilijaksi	  on	  kyselyn	  tuloksissa	  määritelty	  henkilö,	  joka	  teki	  tutkimusviikon	  työmatkoista	  yli	  puolet	  yksin
omalla	  autolla.

Välilliset	  säästöt	  
Autoilijoita	  työmatkaliikunnan	  pariin:	  sairauspoissaolot	  	  	  
Vastaajista	  (64/559)	  11	  prosenttia	  on	  autoilijoita,	  jotka	  ovat	  ilmoittaneet	  työmatkaliikunnan	  esteeksi	  sen,	  
että	  tarvitsevat	  työpäivän	  aikana	  autoa.	  	  

OLETUS:	  Koko	  henkilökunnasta	  11	  %	  on	  työpäivän	  aikainen	  auton	  tarve	  este	  työmatkaliikunnalle.	  	  Jos	  tämä	  
este	  purettaisiin.	  Saataisiin	  11	  %	  *	  2000	  henkeä	  =	  220	  henkeä	  työmatkaliikunnan	  pariin	  

Kyselyyn	  vastanneista	  autoilijoista	  28	  prosenttia	  ilmoitti,	  ettei	  harrasta	  ympäri	  vuoden	  riittävästi	  terveyttä	  
edistävää	  kestävyysliikuntaa.	  	  

Esteen	  purkaminen	  tarkoittaisi	  näin	  220	  henkilöä*28	  %	  =	  62	  henkilöä	  lisää	  sellaisia,	  joilla	  kestävyysliikunnan	  
terveyshyöty	  täyttyisi.	  	  

Toimenpiteen	  seurauksena	  62	  henkilöä	  lisää	  harrastaisi	  riittävästi	  liikuntaa.	  

Suomalaisen	  aineiston	  pohjalta	  tehdyn	  analyysin	  mukaan	  korkeintaan	  kerran	  viikossa	  liikuntaa	  harrastavilla	  
on	  sairauspoissaolopäiviä	  vuodessa	  4,5	  päivää	  enemmän	  kuin	  niillä,	  jotka	  harrastavat	  liikuntaa	  kahdesta	  
kolmeen	  kertaa	  viikossa	  (Muutosta	  liikkeellä	  -‐	  Valtakunnalliset	  yhteiset	  linjaukset	  terveyttä	  ja	  hyvinvointia	  
edistävään	  liikuntaan	  2020,	  STM	  2013).	  

Tämä	  tarkoittaisi	  62	  henkilöä*4,5	  sairaspäivää	  *	  350	  €/sairaspäivä	  =	  97	  650	  €	  vuodessa	  

Pysäköinnin	  väheneminen	  
Jos	  asiointiauto	  vähentäisi	  ilmaisen	  pysäköinnin	  käyttöä	  työpaikalla	  

Oletus:	  jokainen	  autonkäyttökerta	  (2	  käyttöä/päivä)	  estäisi	  sen,	  ettei	  henkilö	  ole	  tullut	  omalla	  autolla	  sinä	  
päivänä	  töihin.	  Yhteiskäyttöauto	  kuitenkin	  vie	  yhden	  auton	  parkkitilan.	  Arvioidaan,	  että	  auton	  
pysäköintitarve	  vähenee	  siis	  yhdellä/yhteiskäyttöauto.	  	  Pysäköintipaikkojen	  tarve	  vähenee	  näin	  20	  autolla,	  
näistä	  38	  %	  on	  työnantajan	  tarjoamia	  maksuttomia	  pysäköintipaikkoja.	  	  	  	  

20	  autopaikkaa	  *	  500	  €/vuosi*38	  %	  =	  3	  800	  €/vuosi	  

Todennäköisesti	  vaikutus	  on	  suurempi:	  Kun	  auton	  käytölle	  löytyy	  vaihtoehtoisia	  kulkutapoja,	  valitaan	  muita	  
kulkutapoja	  muinakin	  päivinä.	  	  

Kustannukset:	  104	  580	  €/vuosi	  

Suorat	  säästöt:	  42	  640	  €/vuosi	  	  

Välilliset	  säästöt	  yhteensä:	  86	  800	  €/vuosi	  +	  3	  800	  €/vuosi	  =	  90	  600	  €/vuosi	  

Säästöt	  -‐	  kustannukset	  =	  28	  660	  €	  säästöä/vuosi	  	  
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*autoilijaksi	  on	  kyselyn	  tuloksissa	  määritelty	  henkilö,	  joka	  teki	  tutkimusviikon	  työmatkoista	  yli	  puolet	  yksin
omalla	  autolla.

Toimenpidekortti:	  työsuhdematkalippu	  

Toimenpiteen	  kuvaus:	  
Tarjotaan	  kaikille	  Kangasalan	  työskenteleville	  työntekijöille	  työsuhdelippu	  samalla	  periaatteella	  kuin	  
Tampereen	  kaupunki	  tarjoaa	  henkilöstölleen	  9,5	  €/kk	  11	  kuukautta	  vuodessa	  -‐>	  104,5	  €/vuosi.	  	  

Verottaja	  sallii	  300	  €/vuosi	  tuen.	  Seudun	  3	  vyöhykkeen	  (esimerkiksi	  Tampere-‐Kangasala)	  vuosilippu	  maksaa	  
505	  €	  ja	  2	  vyöhykkeen	  (Kangasalan	  sisäinen)	  355	  €.	  	  

Työsuhdelippu	  on	  veroton	  etu	  300	  €	  asti,	  eikä	  siitä	  kerry	  työnantajalle	  sivukuluja.	  Työsuhdematkalippuetu	  
viestii	  henkilökunnalle,	  sidosryhmille	  ja	  asiakkaille	  työpaikan	  arvoista	  ja	  asenteesta	  kestävän	  liikkumisen	  
edistämiseksi.	  	  Työsuhdematkalippuetu	  tukee	  työntekijöiden	  liikkumista	  töihin	  ympäristöystävällisesti,	  
taloudellisesti,	  terveellisesti	  ja	  turvallisesti.	  	  

Toimenpiteen	  kustannukset:	  
29	  prosenttia	  vastaajista	  ilmoitti	  käyttävänsä	  työsuhdematkalippua,	  jos	  sellainen	  olisi	  tarjolla.	  Jos	  tämä	  
toteutuisi	  koko	  Kangasalan	  henkilöstön	  suhteen.	  Ottaisi	  työsuhdematkalipun	  käyttöönsä	  työsuhdelipun	  
käyttöönsä	  580	  henkilöä.	  	  

• Jos	  tuki	  olisi	  Kangasalan	  kunnan	  henkilöstölle	  sama	  kuin	  104,5	  €/vuosi
580	  henkilöä	  *9,5	  €/kk*11	  kk	  =	  60	  610	  €

• Jos	  tuki	  olisi	  veroton	  maksimisumma	  olisi	  työsuhdematkalipun	  kustannus	  300	  €/vuosi*580
henkilöä	  =	  174	  000	  €/vuosi.

Vaikuttavuus	  kulkutapavalintoihin	  
Työsuhdematkalippuetu	  lisää	  joukkoliikenteen	  käyttöä	  työmatkoilla	  ja	  vähentää	  autoilua.	  Etu	  voi	  joissain	  
tapauksissa	  vaikuttaa	  pyörällä	  tai	  jalan	  tehtävien	  matkojen	  vähentymiseen.	  	  

Suorat	  säästöt	  
Ei	  suoria	  säästöjä	  

Kuinka	  suuri	  vaikutus	  on:	  
Työmatkakyselyssä	  vastanneista	  autoilijoista*	  19	  %	  (60	  vastaajaa)	  ilmoitti	  ottavansa	  työsuhdematkalipun	  
käyttöönsä,	  jos	  sellainen	  on	  tarjolla.	  	  Tämä	  on	  10,7	  %	  kaikista	  kyselyyn	  vastanneista.	  

Välilliset	  säästöt:	  Pysäköintitarpeen	  vähenemiseen	  	  
OLETUS:	  Työmatkakyselyyn	  vastaajat	  edustavat	  koko	  henkilöstöä.	  

Työsuhdelipun	  ottaisi	  käyttöönsä	  215	  autoilijaa.	  Työmatkakyselyyn	  vastanneista	  39	  %	  käyttää	  nykyisin	  
työnantajan	  tarjoamaa	  maksutonta	  pysäköintiä.	  	  

OLETUS:	  Työsuhdematkalippua	  käyttävät	  entiset	  autoilijat	  eivät	  enää	  käytä	  työnantajan	  tarjoamaa	  
maksutonta	  pysäköintiä.	  	  

Tämä	  tarkoittaa	  215	  *	  39	  %	  =	  84	  työsuhdematkalippua	  käyttävää	  entistä	  maksutonta	  pysäköintiä	  käyttävää	  
autoilijaa	  vähemmän.	  	  
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*autoilijaksi	  on	  kyselyn	  tuloksissa	  määritelty	  henkilö,	  joka	  teki	  tutkimusviikon	  työmatkoista	  yli	  puolet	  yksin
omalla	  autolla.

Kuinka	  paljon	  säästöjä	  syntyy	  

Jos	  pysäköintipaikan	  kustannus	  on	  kunnalle	  500	  €/vuosi	  saadaan	  =	  41	  860	  €	  kustannussäästö	  vuodessa.	  

Kangasalan	  kunnan	  kehittyessä	  tulee	  painetta	  rakentaa	  lisää	  pysäköintitilaa.	  Uimahallin	  paikoitustalon	  
suunnittelun	  yhteydessä	  yhden	  autopaikan	  hinnaksi	  on	  arvioitu	  10	  000	  €/paikka.	  	  	  

Joukkoliikenteen	  käytön	  lisääntyminen	  vähentää	  parkkipaikkatarvetta	  ja	  sitä	  kautta	  voidaan	  säästää	  
investointikuluissa.	  	  

Välilliset	  säästöt:	  Vaikutus	  terveysliikuntaan	  	  
Joukkoliikenteen	  käyttäminen	  lisää	  terveysliikuntaa.	  Kun	  huomioidaan	  kävely-‐	  tai	  pyöräilymatkat	  
bussipysäkille,	  kertyy	  päivässä	  melko	  helposti	  riittävä	  määrä	  terveysliikuntaa	  (30	  min/arkipäivä)	  	  

Suomalaisen	  aineiston	  pohjalta	  tehdyn	  analyysin	  mukaan	  korkeintaan	  kerran	  viikossa	  liikuntaa	  harrastavilla	  
on	  sairauspoissaolopäiviä	  vuodessa	  4,5	  päivää	  enemmän	  kuin	  niillä,	  jotka	  harrastavat	  liikuntaa	  kahdesta	  
kolmeen	  kertaa	  viikossa	  (Muutosta	  liikkeellä	  -‐	  Valtakunnalliset	  yhteiset	  linjaukset	  terveyttä	  ja	  hyvinvointia	  
edistävään	  liikuntaan	  2020,	  STM	  2013).	  

Autoilijoista	  23	  prosenttia	  ilmoitti,	  että	  heidän	  työmatkansa	  olisi	  mahdollista	  tehdä	  joukkoliikenteellä.	  
Työsuhdematkalipun	  avulla	  muutospotentiaali	  saataisiin	  melko	  hyvin	  käyttöön,	  koska	  lähes	  yhtä	  suuri	  
määrä	  vastaajia	  ilmoitti,	  että	  käyttäisi	  työsuhdelippua.	  	  

Autoilijoista	  86	  (27	  prosenttia)	  vastasi	  ettei	  ole	  saanut	  talvisin	  terveysliikuntasuositusten	  mukaisen	  2,5	  
tuntia	  kestävyysliikuntaa	  viikossa	  kävellen,	  pyöräillen	  tai	  muulla	  liikuntatavalla	  viimeisen	  12	  kuukauden	  
aikana.	  Näiden	  osuus	  on	  vastaajista	  15	  prosenttia.	  Jos	  vastanneet	  edustavat	  koko	  henkilöstöä,	  olisi	  liikuntaa	  
riittämättömästi	  saavien	  (nyk.	  Autoilevien)	  henkilöiden	  määrä	  2000*15	  %	  =	  300	  henkilöä.	  	  

Jos	  heistä	  19	  prosenttia	  ottaisi	  työsuhdematkalipun	  käyttöönsä,	  heillä	  joukkoliikenteen	  käytön	  avulla	  
kertyisi	  jokaisena	  arkipäivänä	  30	  minuuttia	  terveysliikuntaa	  saataisiin	  57	  henkilöä	  harrastamaan	  
terveytensä	  kannalta	  riittävästi	  terveysliikuntaa.	  	  

57	  henkilöä	  *	  4,5	  sairaspäivää/henkilö	  vähemmän	  vuodessa	  *	  350	  €/sairaspäivä	  =	  89	  775	  €/vuodessa	  

Yhteenveto:	  	   	  

Matalampi	  tuki	   ”Täysi”	  tuki	  

Kustannukset:	  =	   -‐	  60	  610	  €	   tai	   – 174	  000	  €/vuosi

Suorat	  säästöt:	  	   -‐	   -‐	  

Välilliset	  säästöt	  yhteensä	   -‐	  131	  635	  €/vuosi	  

Säästöt	  –	  kustannukset	  	   -‐	  71025	  €/vuosi	  	   -‐	  42	  364	  €/vuosi	  
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*autoilijaksi	  on	  kyselyn	  tuloksissa	  määritelty	  henkilö,	  joka	  teki	  tutkimusviikon	  työmatkoista	  yli	  puolet	  yksin
omalla	  autolla.

Toimenpidekortti:	  pysäköinti	  maksulliseksi	  

Toimenpiteen	  kuvaus:	  
Kangasalan	  kunta	  ei	  tarjoa	  työntekijöilleen	  maksutonta	  pysäköintiä	  vaan	  kaikesta	  pysäköinnistä	  maksetaan	  
vähintään	  20	  €/kk	  -‐>	  220	  €/vuosi	  (Tampereen	  seudun	  joukkoliikenteen	  2	  vyöhykkeen	  vuosilipun	  hinta	  on	  
355	  €)	  	  

Toimenpiteen	  kustannukset:	  
Toimenpide	  vaatii	  pysäköintijärjestelyitä,	  kuten	  liikennemerkkejä,	  lupajärjestelmän	  organisointia	  ja	  
pysäköintimaksujen	  perimistä.	  Arvioidaan,	  että	  pysäköinnin	  maksulliseksi	  tekeminen	  maksaa	  10	  000	  €.	  
Sisältää	  henkilötyötä,	  liikennejärjestelyitä	  jne.	  	  

Vaikuttavuus	  kulkutapavalintoihin	  
Työmatkakyselyssä	  vastanneista	  autoilijoista*	  50	  %	  (154	  vastaajaa)	  ilmoitti,	  että	  heillä	  ei	  ole	  autoilulle	  
vaihtoehtoa.	  He	  siis	  jatkossakin	  pysäköisivät	  työpaikalla.	  Kyselyn	  mukaan	  nykyisin	  39	  %	  vastaajista	  käyttää	  
nykyisin	  työnantajan	  tarjoamaa	  maksutonta	  pysäköintiä.	  

è Työnantajan	  maksulliseen	  pysäköintiin	  siirtyisi	  siis	  0,50	  *	  0,39	  *	  2000	  henkilöä	  =	  215	  henkilöä

Suorat	  säästöt	  (pysäköintimaksut).	  	  
Vuositulot	  pysäköinnistä	  215	  henkilöä	  *	  220	  €/vuosi	  =	  47	  444	  €	  

Välilliset	  säästöt:	  Vaikutus	  terveysliikuntaan	  

Joukkoliikenne,	  kävely	  ja	  pyöräily	  lisäävät	  terveysliikuntaa.	  Kun	  huomioidaan	  kävely-‐	  tai	  pyöräilymatkat	  
bussipysäkille,	  kertyy	  päivässä	  melko	  helposti	  riittävä	  määrä	  terveysliikuntaa	  (30	  min/arkipäivä)	  	  

Suomalaisen	  aineiston	  pohjalta	  tehdyn	  analyysin	  mukaan	  korkeintaan	  kerran	  viikossa	  liikuntaa	  harrastavilla	  
on	  sairauspoissaolopäiviä	  vuodessa	  4,5	  päivää	  enemmän	  kuin	  niillä,	  jotka	  harrastavat	  liikuntaa	  kahdesta	  
kolmeen	  kertaa	  viikossa	  (Muutosta	  liikkeellä	  -‐	  Valtakunnalliset	  yhteiset	  linjaukset	  terveyttä	  ja	  hyvinvointia	  
edistävään	  liikuntaan	  2020,	  STM	  2013).	  

Työmatkakyselyssä	  vastanneista	  autoilijoista*	  50	  %	  (156	  vastaajaa)	  ilmoitti,	  että	  heillä	  olisi	  autokke	  
vaihtoehtoinen	  kulkutapa.	  Tämä	  on	  28	  %	  kaikista	  kyselyyn	  vastanneista.	  39	  %	  autolla	  töihin	  tulevista	  
ilmoitti	  käyttävänsä	  työnantajan	  tarjoamaa	  maksutonta	  pysäköintiä.	  Oletetaan,	  että	  pysäköinnin	  
maksullisuus	  saisi	  työmatkaliikunnan	  piiriin	  kaikki	  ne,	  jotka	  katsovat,	  että	  heillä	  olisi	  autoilulle	  vaihtoehto	  ja	  
nykyisin	  käyttävät	  maksutonta	  pysäköintiä.	  	  

Koko	  henkilökunnasta	  maksullinen	  pysäköinti	  siis	  toisi	  työmatkaliikunnan	  pariin	  2000*0,39*0,28=	  218	  
nykyisin	  autoilevaa	  henkilöä.	  	  

Autoilijoista	  86	  (27	  prosenttia)	  vastasi,	  ettei	  ole	  saanut	  talvisin	  terveysliikuntasuositusten	  mukaisen	  2,5	  
tuntia	  kestävyysliikuntaa	  viikossa	  kävellen,	  pyöräillen	  tai	  muulla	  liikuntatavalla	  viimeisen	  12	  kuukauden	  
aikana.	  	  



Liite	  5.	   Työpaikan	  liikkumissuunnitelman	  hyödyt	  euroina,	  Kangasalan	  kunta	   5.9.2017	  

*autoilijaksi	  on	  kyselyn	  tuloksissa	  määritelty	  henkilö,	  joka	  teki	  tutkimusviikon	  työmatkoista	  yli	  puolet	  yksin
omalla	  autolla.

Jos	  oletetaan,	  että	  työmatkaliikunta	  lisää	  liikuntaa	  niin	  paljon,	  että	  terveysliikunta	  täyttyy.	  	  

Saadaan	  	  

218	  uutta	  työmatkaliikkujaa	  *	  0,27	  =	  59	  uutta	  terveysliikuntaa	  riittävästi	  harrastavaa	  	  

Näin	  vähennetään	  sairaspäiviä	  ja	  säästetään	  kustannuksia	  

59	  henkilöä	  *	  4,5	  sairaspäivää/henkilö	  vähemmän	  vuodessa	  *	  350	  €/sairaspäivä	  =	  92	  898	  €/vuodessa	  

Välilliset	  säästöt:	  Pysäköintitarpeen	  vähenemiseen	  	  
Kangasalan	  kunnan	  kehittyessä	  tulee	  painetta	  rakentaa	  lisää	  pysäköintitilaa.	  Uimahallin	  paikoitustalon	  
suunnittelun	  yhteydessä	  yhden	  autopaikan	  hinnaksi	  on	  arvioitu	  10	  000	  €/paikka.	  	  	  

HUOM.	  Pysäköinnin	  maksullisuuteen	  siirtyminen	  kannattaa	  yhdistää	  muihin	  myönteisiksi	  koettuihin	  
toimenpiteisiin.	  	  	  	  

Yhteenveto:	  

Kustannukset:	  =	   -‐	  10	  000€	  

Suorat	  säästöt:	  	   -‐	  47	  444	   -‐	  

Välilliset	  säästöt:	   -‐	  92	  898	  €	  

Säästöt	  –	  kustannukset	   -‐	  130342	  
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33%

19%

14%

10%

24%

5	  km	  tai	  alle yli	  5	  km	  -‐ 10	  km	  tai	  alle yli	  10	  km	  -‐ 15	  km	  tai	  alleyli	  15	  km	  -‐ 20	  km	  tai	  alle yli	  20	  km

Työmatkojen	  pituusjakauma:	  yli	  puolella	  kyselyyn	  
vastanneista	  työmatka	  on	  10	  km	  tai	  alle	  (N=557)	  	  	  

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



Auto,	  yksin
68	  %

Auto,	  kimppakyyti*
5	  %

Linja-‐auto
6	  %

Moottoripyörä	  tai	  mopo
0	  %

Pyörä
14	  %

Kävely
7	  %

Kangasalan	  kunnan	  työntekijöiden	  työmatkojen	  
kulkutapajakauma	  huhtikuussa	  2017	  	  (N=559)

Vastaajien määrä=	  551
Matkojen	  määrä	  =	  2	  554	  

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  
2017	  
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Kyllä,	  Nysse-‐lippu

Kyllä,	  Matkahuollon	  lippu

Kyllä,	  jokin	  muu,	  mikä?

Ei

Onko	  sinulla	  joukkoliikenteen	  matkalippua?	  
N=553

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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Työnantajan	  osoittama	  henkilökohtainen	  pysäköintipaikka	  
(maksuton)

Työnantajan	  osoittama	  pysäköintilaitos	  tai	  -‐alue	  (maksuton)

Työnantajan	  osoittama	  paikka,	  josta	  työnantaja	  perii	  
maksun

Itse	  vuokraamani	  vakituinen	  pysäköintipaikka

Maksullinen	  yleinen	  pysäköintipaikka

Maksuton	  yleinen	  pysäköintipaikka

En	  pysäköi	  työpaikalla	  (auton	  matkustajana,	  
liityntäpysäköinti	  tms.)

Jos	  tulet	  työpaikalle	  autolla,	  miten	  pysäköit	  autosi?	  N=504

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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33%
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Kimppakyydillä

Joukkoliikenteellä

Pyörällä,	  keväästä	  syksyyn

Pyörällä,	  ympäri	  vuoden

Kävellen

Kuinka	  helposti	  voisit	  tehdä	  kodin	  ja	  työpaikan	  väliset	  
matkasi	  eri	  kulkutavoilla?	  (N=559)	  

Hyvin	  helposti Mahdollinen	  vaihtoehto Vain,	  jos	  ei	  ole	  muuta	  vaihtoehtoa Käytännössä	  mahdotonta

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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Kimppakyydillä

Joukkoliikenteellä

Pyörällä,	  keväästä	  syksyyn

Pyörällä,	  ympäri	  vuoden

Kuinka	  helposti	  voisit	  tehdä	  kodin	  ja	  työpaikan	  väliset	  
matkasi	  eri	  kulkutavoilla?	  	  (Autoilijat,	  N=310)	  

Oikein	  hyvin Mahdollinen	  vaihtoehto Vain,	  jos	  ei	  ole	  muuta	  vaihtoehtoa Käytännössä	  mahdotonta

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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Onko	  autoilulle	  käytännössä	  vaihtoehtoa?	  (Autoilijat)	  
N=310

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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Työnantajan	  tukema	  joukkoliikennelippu	  ns.	  
työsuhdematkalippu

Työpaikan	  yhteinen	  lainattava	  joukkoliikennelippu	  
(työpäivän	  aikaista	  asiointia	  varten)

Joukkoliikenteen	  aikataulutieto	  aulatiloissa	  ja	  internetissä

Työsuhdepyörä

Pyörähuolto	  työpaikalla

Työpaikan	  yhteinen	  polkupyörä	  asiointiin

Taloudellisen	  ja	  turvallisen	  ajotavan	  valmennus

Palvelu	  kimppakyytikumppaneiden	  etsimiseen

Jokin	  muu,	  mikä

Mistä	  työmatkaliikkumisen	  palveluista	  olisit	  kiinnostunut?
(N=519)	  

Käytän	  jo Käyttäisin,	  jos	  olisi	  tarjolla En	  käyttäisi,	  mutta	  kannatan En	  käyttäisi,	  en	  kannata En	  osaa	  sanoa

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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Kävellen	  (koko	  matkan)
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Työnantajan	  työasiointipyörällä

Laivalla

Lentokoneella

Yhteensä

Kuinka usein teet työasiamatkoja seuraavilla
kulkutavoilla?

(N=554)

Päivittäin	  tai	  lähes	  päivittäin Vähintään	  kerran	  viikossa 1-‐3	  kertaa	  kuussa

Harvemmin	  kuin	  kerran	  kuussa En	  juuri	  koskaan

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  



66%

34%
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Kyllä

Ei

Onko	  sinulla	  oman	  auton	  käyttöoikeus	  työasioissa	  (saat	  
kilometrikorvauksia	  työajoista)?	  N=538	  

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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Kangasalan	  kunnan	  sisälle

Yhteistoiminta-‐alueelle	  (Kangasala	  ja	  Pälkäne)

Tampereen	  kaupunkiseudulle*

Muualle	  Suomeen

Ulkomaille

Minne	  työasiamatkasi	  yleensä	  suuntautuvat?
(N=551)

Päivittäin	  tai	  lähes	  päivittäin Vähintään	  kerran	  viikossa 1-‐3	  kertaa	  kuussa

Harvemmin	  kuin	  kerran	  kuussa Ei	  juuri	  koskaan
Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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Talvella

Keväästä	  syksyyn

Kun	  huomioidaan	  työmatkojen	  lisäksi	  myös	  VAPAA-‐AJAN	  
liikkuminen,	  oletko	  saanut	  terveysliikuntasuositusten	  
mukaisen	  2,5	  tuntia	  kestävyysliikunta	  viikossa	  kävellen,	  

pyöräillen	  tai	  muulla	  liikuntatavalla	  viimeisen	  12	  
kuukauden	  aikana?	  (N=546)

Kyllä Ei Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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Liian	  pitkä	  työmatka

Ajan	  puute,	  matka	  kestäisi	  liian	  kauan

Tarvitsen	  autoa	  lapsen/	  lasten	  kuljettamiseen	  töihin	  …

Tarvitsen	  autoa	  työpäivän	  aikana

Reitti	  ei	  ole	  turvallinen

Joukkoliikennematkaan	  yhdistämisen	  ongelmat:	  …

Joukkoliikennematkaan	  yhdistämisen	  ongelmat:	  Lähin	  …

Joukkoliikennematkaan	  yhdistämisen	  ongelmat:	  Pyörälle	  …

Kuljetan	  mukanani	  paljon	  tavaraa

Työpaikalla	  ei	  ole	  suihkua/vaatteidenvaihtomahdollisuutta

Työpaikalla	  ei	  ole	  turvallista	  polkupyöräsäilytystä	  …

En	  pidä	  pyöräilystä/kävelystä

Kuntoni	  ei	  ole	  riittävän	  hyvä

Terveydellinen	  este

Ei	  varsinaisia	  esteitä

Jokin	  muu,	  mikä

Minkälaisia	  esteitä	  koet	  työmatkaliikunnalle	  
(kävely/pyöräily	  ym.)?	  N=524

Valpastin Oy,	  Kangasalan	  kunta,	  2017	  
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	Työmatkakyselyn_tulokset_Elisa_2017
	Työmatkakyselyn tulokset�
	Elisan työmatkakyselyn perustiedot
	Kulkutavat
	Tutkimusviikon edestakaiset työmatkat kilometreinä 
	Tutkimusviikon edestakaiset työmatkat kilometreinä 
	Tutkimusviikon edestakaiset työmatkat kilometreinä 
	Tutkimusviikon edestakaiset työmatkat kilometreinä 
	Dia numero 8
	Mitä kulkutapoja käytät kodin ja työpaikan välisillä matkoilla vähintään silloin tällöin?�
	Muutospotentiaali
	Muutospotentiaali
	Muutospotentiaali
	Muutospotentiaali
	Muutospotentiaali
	Muutospotentiaali
	Muutospotentiaali
	Turvallisuus
	Turvallisuus
	Turvallisuus�Aiheuttaako jokin näistä turvattomuutta sinulle? (Voit valita useita.)
	Työmatkaliikunta
	Oletko saanut TYÖMATKOILLASI terveysliikuntasuositusten mukaista kestävyysliikuntaa 2,5 tuntia viikossa kävellen, pyöräillen tai muulla liikuntatavalla (joko pelkästään tai yhdistettynä joukkoliikennematkaan) viimeisen 12 kuukauden aikana?
	Kun huomioidaan työmatkojen lisäksi myös VAPAA-AJAN liikkuminen, oletko saanut terveysliikuntasuositusten mukaisen 2,5 tuntia kestävyysliikuntaa viikossa kävellen, pyöräillen tai muulla liikuntatavalla viimeisen 12 kuukauden aikana?
	Minkälaisia esteitä koet työmatkaliikunnalle (kävely / pyöräily). (Voit valita useita.) N=536
	Dia numero 25
	Tyytyväisyys työmatkan olosuhteisiin
	Kuinka tyytyväinen olet liikenne-olosuhteisiin kodin ja työpaikan välisillä matkoilla? �N=536
	Miten liikkumisasiat on huomioitu työpaikallani
	Palaute työnantajalle 1/2
	Palaute työnantajalle 2/2
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