
1. Työmatkaliikenteen henkilökuntakysely on työmatkaliikenteen 
suunnittelun ja seurannan kulmakivi, jolla saadaan esiin työmatkaliiken-
teen hiilijalanjälki, ongelmat ja kehittämismahdollisuudet. Se myös 
motivoi pohtimaan liikkumismahdollisuuksia ja niiden vaikutuksia.

 Kyllä     Ei     Voisimme harkita    Voisimme parantaa

2. Työmatkaliikenteen suunnitelmalla työnantaja linjaa työmatka-
liikenteen kehittämisen tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulun. Suunnit-
telun aikana arvioidaan eri toimenpiteiden soveltuvuus ja vaikutukset.

 Kyllä     Ei     Voisimme harkita    Voisimme parantaa

3. Joukkoliikenteen työsuhdematkalippu kannustaa tehokkaasti 
joukkoliikenteen käyttöön. Suurimmilla kaupunkiseuduilla, VR:llä ja 
Matkahuollolla on omat lipputuotteensa. Etu on veroton 300 euroon asti 
/hlö.  Esimerkiksi Suomessa on jo yli 70 000 työsuhdelipun käyttäjää. 

 Kyllä     Ei     Voisimme harkita    Voisimme parantaa

4. Pyöräpysäköintitilojen ja sosiaalitilojen riittävyys ja laatu ovat 
työmatkapyöräilyn lisäämisen tärkeimmät edellytykset. Lisäksi suurilla 
kiinteistöillä voidaan parantaa jalankulun ja pyöräilyn reittejä ja 
kunnossapitoa. Avuksi voi ottaa asiantuntijoita. 

 Kyllä     Ei     Voisimme harkita    Voisimme parantaa

5. Toimipisteen sijainti hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä 
pohjustaa viisaan työmatkaliikenteen edistämistä. Muuton yhteydessä 
voi arvioida sijainnin vaikutusta työmatkoihin paikkatietoanalyyseillä. 
Helsingin seudun liikenne HSL tarjoaa tähän apua alueellaan. 

 Kyllä     Ei     Voisimme harkita    Voisimme parantaa

6. Taloudellisen ja turvallisen ajotavan koulutuspalvelut esimerkiksi 
työsuhdeautoilijoille maksavat itsensä nopeasti takaisin alentuneina 
polttoainekuluina. Koulutus kestää puolesta kahteen tuntiin henkilöä 
kohti. Polttoaineen kulutus laskee tyypillisesti 10–15 prosenttia. 

 Kyllä     Ei     Voisimme harkita    Voisimme parantaa

7. Kimppakyytijärjestelmän voi rakentaa itse tai käyttää yrityksille 
räätälöityjä sivustoja, joiden avulla työntekijät voivat pyytää ja tarjota 
kyytejä jopa luotetun verkon kautta joko oman yrityksen sisällä tai 
kaikkien yrityskäyttäjien kesken. 

 Kyllä     Ei     Voisimme harkita    Voisimme parantaa

8. Vähäpäästöisten autojen valintaan voi käyttää esimerkiksi 
EkoTrafi-palvelua, josta voi etsiä autoja energiamerkin ja päästörajojen 
mukaan. Trafin sivuilta löytyy myös auton kustannuslaskuri. 
Lisäksi voi käyttää Motivan TopTen-palvelua. 

 Kyllä     Ei     Voisimme harkita    Voisimme parantaa

9. Lyhytaikainen autonvuokraus tai yhteiskäyttöautopalvelu 
on usein taloudellinen vaihtoehto oman autokaluston ja pysäköinti-
paikkojen ylläpidolle. Työntekijöiden ei tarvitse tulla omalla autolla töihin, 
vaikka autoa työpäivän aikana tarvitsisivatkin. Palvelua voi tarjota myös 
työsuhde-etuna. 

 Kyllä     Ei     Voisimme harkita    Voisimme parantaa

10. Työsuhdepyörät ja työasiointipyörät. Pyöräkin voi olla työsuhde-
etu. Yrityksen logolla varustetut työasiointipyörät kannustavat liikkumaan 
työasiointimatkoilla, mikä tekee hyvää erityisesti istumatyöläisille. 

 Kyllä     Ei     Voisimme harkita    Voisimme parantaa

11. Etätyö, etäneuvottelut tai läsnätyö ovat uuden viestintä-
teknologian ansiosta mahdollisia yhä useammalla työpaikalla. 
Puhelut, pikaviestintä sekä video- ja webneuvottelut voidaan yhdistää 
kokonaisvaltaiseksi kommunikointijärjestelmäksi. 

 Kyllä     Ei     Voisimme harkita    Voisimme parantaa

12. Viisaan liikkumisen kampanjat kannattaa hyödyntää järjestämällä 
tapahtumia ja tietoiskuja työpaikalla: Liikkujan viikko, Kilometrikisa, 
Pyöräilyviikko ja Pyörällä töihin päivä, Kansallinen etätyöpäivä, 
Energiansäästöviikko.

 Kyllä     Ei     Voisimme harkita    Voisimme parantaa

13. Matkustus- ja pysäköintipolitiikalla, kannustinohjelmilla 
sekä viestinnällä voidaan kannustaa viisaaseen työmatkaliikenteeseen. 
Viisaista valinnoista voidaan esimerkiksi tarjota bonusta. 

 Kyllä     Ei     Voisimme harkita    Voisimme parantaa

14. Helsingin seudun liikenne HSL tarjoaa alueensa yrityksille 
myös joukkoliikenteen aikataulunäyttöjä, henkilökunnan info-
tilaisuuksia, sijoittumisneuvontaa sekä koulutusta sähköisten 
palvelujen käytöstä.

 Kyllä     Ei     Voisimme harkita    Voisimme parantaaa

Mitä viisaan työmatkaliikenteen 
ratkaisuista on toteutettu työpaikallasi?

Mitkä sopisivat työpaikallesi?




