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HSL tarjoaa kattavat 

liikkumismahdollisuudet 

sekä luo edellytykset 

elinvoimaiselle  

ja viihtyisälle 

Helsingin seudulle. 

HSL liikuttaa 
meitä kaikkia 



Mitä HSL tekee? 

• Vastaa Helsingin seudun 14 kunnan 

liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta (HLJ) 

• Suunnittelee ja järjestää toimialueensa 

joukkoliikenteen ja edistää sen toimintaedellytyksiä 

• Hankkii bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja 

lähijunaliikennepalvelut 

• Vastaa joukkoliikenteen markkinoinnista ja 

matkustajainformaatiosta 

• Hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja 

lippujärjestelmän sekä lippujen hinnat 

• Järjestää lippujen myynnin ja vastaa matkalippujen 

tarkastuksesta 

 

 

 



HSL:n työnantajayhteistyön tavoitteet 

• Autamme työpaikkoja ottamaan liikkumisnäkökulman huomioon 

henkilöstö- ja ympäristöpolitiikassaan.  

• Annamme ideoita viisaaseen liikkumiseen ja liikkumisen edellytyksiin.  

• Tarjoamme palveluja ja tiedotamme viisaasta liikkumisesta. 

• Kehitämme linjasto- ja aikataulusuunnittelua palautteen pohjalta. 

 



 
HSL:n palvelut 
työnantajille 



HSL:n palvelut työnantajille 

• HSL:n asiantuntijan neuvontakäynti työpaikalla 

• Lipputuotteet: työsuhdematkalippu, haltijakohtainen 

matkakortti, vuorokausiliput 

• Joukkoliikenteen sähköiset aikataulupalvelut 

• Sijoittumisneuvonta 

• Räätälöityä neuvontaa ja infotilaisuuksia 

• Joukkoliikennesuunnittelu 

• Työmatkaliikkumissuunnitelma 



HSL:n neuvontakäynti yrityksessä 

• Työpaikan tarpeiden kartoitus 

• Räätälöidyt ratkaisut viisaisiin liikkumisvalintoihin 

• Joukkoliikenteen nykyinen palvelutaso 

• Neuvontakäynti on maksuton 

 

• Liikkumisen ohjauksen asiantuntijat palveluksessasi: 

• Mirva Ilmoniemi 

• Tarja Jääskeläinen 

• Anna Ruskovaara 

• yritysinfo@hsl.fi  

 

mailto:yritysinfo@hsl.fi


Työsuhdematkalippu 

• Työsuhdelipulla kannustat joukkoliikenteen käyttöön ja viestit yrityksesi 

ympäristöarvoista.  

• Työsuhdematkalippuetu on mukava lisä rekrytointiin ja työsuhteen ylläpitoon.  

• Työnantaja maksaa työsuhdematkalipun kokonaan tai osittain työntekijän 

puolesta. Etu on valtakunnallinen. 

• Myös henkilökohtainen arvolippu kuuluu etuuden piiriin. 

 
Työnantaja Työntekijä 

alle 300 e 
Ei palkan sivukuluja. 

Kulujen vähennys verotuksessa 
Veroton etu 

300-600 e 
Palkan sivukulut. 

Kulujen vähennys verotuksessa 

Vero oman veroprosentin 

mukaan 

600-3400 e   
Ei palkan sivukuluja. 

Kulujen vähennys verotuksessa 
Veroton etu 

Ks. lisätietoa verohallinnon sivuilta 

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Verovapaat_suoritukset/Tyosuhdematkalippu(12077)


Lippuvaihtoehdot 

Työmatkaseteli 

• 10 euron arvoisia työmatkaseteleitä 

• Joustavin vaihtoehto isoille yrityksille 

ja määräaikaisiin työsuhteisiin. 

• Työntekijä voi käyttää seteleitä joko 

kauden tai arvon lataamiseen 

henkilökohtaiselle matkakortilleen. 

• Työmatkaseteleitä voivat käyttää 

kaikki asiakasryhmät. 

Toistaiseksi voimassa oleva 

työsuhdelippu 

• Työnantaja voi tehdä HSL:n kanssa 

laskutussopimuksen. 

• Sopii parhaiten pk-yritysten vakituisten 

työntekijöiden työsuhdematkalipuksi. 

• Ladataan toistaiseksi voimassa oleva 

kausi työntekijän henkilökohtaiselle 

matkakortille. 

• 11 yhtäjaksoisen laskutuskuukauden 

jälkeen 12. kuukausi on maksuton.  



Käyttäjätutkimus  

• sopii yrityksen imagoon (ka 4,51) 

• käyttö on vaivatonta (4,46) 

• käyttö on joustavaa (4,34) 

• on ympäristöystävällinen tapa sitouttaa henkilöstöä (4,37) 

• suosittelun todennäköisyys kollegalle tai ystävälle toisessa 

yrityksessä (4,58) 
 

 

• Työsuhdelippuetua tarjotaan keskimäärin 300 € vuodessa 

• Etu lasketaan pääosin palkan päälle 

• Joka neljäs asiakas on tehnyt myös muita toimenpiteitä kestävän 

liikkumisen edistämiseksi 
 

*Tutkimus tehtiin 150 nykyiselle yritysasiakkaalle 2011, tiedot kerättiin viisiportaisella arvosana-

asteikolla, jossa 1 on huonoin ja 5 paras arvosana. 

 



Haltijakohtainen matkakortti 
työasiointiin 

• Haltijakohtainen matkakortti sopii yhteiskäyttöön 

työpaikoille. Sitä voi käyttää kuka tahansa samaan 

asiakasryhmään kuuluva, jonka hallussa kortti on.   

• Sujuvoittaa työasiointimatkustamista ja vähentää 

matkalaskujen laatimiseen käytettävää aikaa. 

• Kortin käyttötiedot ovat saatavilla edellisen 6 kk:n ajalta 

HSL:n palvelupisteistä tai sähköpostitse. 

• Kun kortti ostetaan HSL:n palvelupisteestä, kortille 

voidaan tallentaa yrityksen Y-tunnus. Kortin personointi 

mahdollistaa arvon tai kauden siirron uudelle kortille, jos 

matkakortti katoaa.  

• Korttimaksu on 5 euroa. 

 



Joukkoliikenteen reaaliaikainen 
aikataulunäyttö  

• Valittujen pysäkkien aikataulutiedot, 

poikkeusinfo ja lähialueen kartta 

• Kertainvestointi on mallista riippuen 

3 750–5 300 €  

• Paketti sisältää  

• näytön ja sen sisältöä ohjaavan 

tietokoneen ja ohjelmiston 

• ohjelmiston asennuksen 

• seinäkiinnikkeen ja näytön 

asennuksen 

• tietosisällön suunnittelun 

• Etävalvonta ja ylläpito on maksuton 

• Tilaukset: jorma.koivurinta@hsl.fi  

mailto:jorma.koivurinta@hsl.fi


Linkkipohjaiset aikataulupalvelut 

Aikataulunäkymä yrityksen 

omalle infonäytölle  

• tee itse Omat lähdöt -

palvelussa tai tilaa HSL:ltä 

räätälöity linkki käyttöösi 

Pysäkkiaikataulun luominen omille 

sivuille 

Reittioppaan liittäminen omille 

sivuille  

• Katso ohjeet www.hsl.fi/yrityksille  

 

 

http://www.hsl.fi/yrityksille


Sijoittumisneuvonta 

• Hyödynnä sijoittumisneuvontaa, jos suunnittelette 

muuttoa tai uutta toimipaikkaa. 

• Vertaile matka-aikoja eri toimipaikkoihin HSL:n Matka-

aikakartta palvelussa. 

• Tilaa yritysinfosta räätälöity matka-aikakartta, joka 

kuvaa työntekijöiden sijoittumista eri matka-

aikavyöhykkeille. 

• yritysinfo@hsl.fi 
 

 

http://mak.hsl.fi/
http://mak.hsl.fi/
http://mak.hsl.fi/
mailto:yritysinfo@hsl.fi






Kutsuplus -tilausbussipalvelu  

• Joustavin reitein ja aikatauluin liikennöivien Kutsuplus -bussien 

kokeilu avautuu kaikille kevään 2013 aikana.  

• Kutsuplus -bussi ei ole sidottu vakioreitteihin tai aikatauluihin. 

Bussin voi tilata älypuhelimella tai muulla päätelaitteella lähimmälle 

bussipysäkille. Pikkubussissa on tilaa yhdeksälle. Koekäytössä 

kutsubusseja on kaikkiaan kymmenen. 

• Maksaminen hoituu Kutsuplus -kukkaron kautta tilauksen 

yhteydessä. 

• Jaettu matkakukkaro yrityksille. Ryhmille alennuksia. 

• Tutustu palveluun www.kutsuplus.fi ja rekisteröidy 

testimatkustajaksi (hinta testimatkustajille 1,50 € + 0,15 €/km) 

• Kutsuplus-bussit liikennöivät ma–pe klo 7.30–18.30. Matkatilauksia 

voi tehdä klo 7.15 alkaen. 

 

 

 

http://www.kutsuplus.fi/


Työmatkaliikkumissuunnitelma 

Tuottaa kodin ja työpaikan välisten matkojen 

kulkumuotojakauman ja hiilijalanjäljen. 

Toimii ympäristöjärjestelmän mittarina. 

 

Tuottaa faktatietoa ja kannustaa työntekijöitä. 

Tukee ympäristötavoitteiden saavuttamisessa ja 

seurannassa. 

 

Tuottaa kestävän liikkumisen palvelujen ja 

toimenpiteiden (auto- ja pyöräpaikat, suihkutilat, 

työsuhdematkaliput jne.) tarvekartoituksen henkilöstön 

näkemysten pohjalta.  

Tuottaa tietoa liikkumisen muutospotentiaalista. Tuottaa 

tietoa HSL:n aikataulu- ja linjastosuunnittelun tueksi. 

Hiilijalanjälki 

Motivointi 

Suunnittelu 

Asiakkaitamme mm.: 



Työmatkaliikkumissuunnitelma 

Tyypillinen työpaikan päästövähennyspotentiaali on 10-30 % 



Konsulttipalveluita työmatkaliikkumis-
suunnitelman laatimiseksi tarjoavat: 

• Linea Konsultit Oy, Annamari Ruonakoski, 050 544 

1187, annamari.ruonakoski@linea.fi  

• Mobinet Oy, Johanna Taskinen, 040 757 3284, 

johanna.taskinen@mobinet.fi 

• Pöyry Finland Oy, Max Mannola, 01033 26415, 

max.mannola@poyry.com 

• Ramboll Finland Oy, Tapani Touru, 040 129 1100, 

tapani.touru@ramboll.fi 

• Sito Oy, Maija Krankka, 040 505 5320, 

maija.krankka@sito.fi 

• Trafix Oy, Leena Gruzdaitis, 040 778 6714, 

leena.gruzdaitis@trafix.fi 

• WSP Group Oy, Annika Rantala, 0207 864 337, 

annika.rantala@wspgroup.fi 

 

 

mailto:annamari.ruonakoski@linea.fi
mailto:johanna.taskinen@mobinet.fi
mailto:max.mannola@poyry.com
mailto:tapani.touru@ramboll.fi
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Valtakunnalliset teemapäivät ja 
liikuntakampanjat ja -kilpailut 



Työpaikan keinovalikoima 

• toimipaikan sijainti ja helppo saavutettavuus kävellen, pyörällä ja 

joukkoliikenteellä 

• työmatkaliikkumissuunnitelma 

• pyörien säilytystilat sateensuojassa lähellä sisäänkäyntiä 

• työmatkaliikkujille suihkut ja vaatteidenvaihtotilat 

• työsuhdematkalippuetu ja lainattava matkakortti työasiointiin 

• joukkoliikenteen aikataulunäyttö aulatiloihin 

• joukkoliikenteen aikatauluikkunat internet- tai intranetsivuille 

• työsuhdepolkupyörät ja lainattavat pyörät työasiamatkoille 

• kestävään liikkumiseen kannustavat kampanjat ja kilpailut 

• kimppakyytipalvelu, yhteiskäyttöautopalvelu, taloudellisen 

ajotavan koulutus 

• liikkumistarpeen vähentäminen etäneuvotteluilla ja 

etätyömahdollisuudella. 

 



Viisaiden valintojen tueksi 

• Tutustu työnantajille suunnattuun osioon HSL:n 

sivuilla. 

• Ota käyttöön Viisaan liikkumisen tietopaketti. 

• Laske liikkumisen hiilijalanjälkesi Jälki-laskurilla. 

• Vertaile kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 

matka-aikoja matka-aikakartalla. 

 

http://www.hsl.fi/FI/matkustajanopas/Sivut/yrityksille.aspx
http://www.hsl.fi/fi/matkustajanopas/kuljeviisaasti/Sivut/default.aspx
http://www.hsljalki.fi/
http://www.hsljalki.fi/
http://www.hsljalki.fi/
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Kiitos! 
 

Kysymyksiä?  
Voimmeko tulla neuvontakäynnille? 

 

 
 

 

 
 

www.hsl.fi/yrityksille 


