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1 Alkusanat 
 

Kestävän liikkumisen – eli kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen käytön ja järkevän autoilun – 
edistämistä asenteisiin ja tottumuksiin vaikuttamalla kutsutaan termillä Mobility Management. 
Suomeksi on vakiintunut termi liikkumisen ohjaus. Liikkumisen ohjauksen keinot ovat 
pääsääntöisesti kestävistä liikkumismahdollisuuksista tiedottamista ja niiden markkinointia. 
Erityisen olennaista on liikkumista aiheuttavien tahojen kannustaminen kestävän liikkumisen 
edistämiseen. 

Työmatkat ovat yksi suurimmista matkaryhmistä, ja työpaikkojen kautta voidaan tehokkaasti 
levittää tietoa ja kokemuksia eri liikkumisvaihtoehdoista. Työmatkoilla tarkoitetaan tässä sekä 
kodin ja työpaikan välisiä että työpaikoilta tehtäviä ns. ”virkamatkoja”. Liikkumisen ohjaus -
toiminta eri maissa onkin usein alkanut nimenomaan työpaikkojen liikkumisen ohjaus -
hankkeiden muodossa. Yksi keskeisimmistä liikkumisen ohjauksen osa-alueista on 
työpaikkojen kannustaminen kestävän liikkumisen edistämiseen. Hankkeen tavoitteena oli 
lisätä yritysten ja työpaikkojen tietoisuutta sekä tarjota erilaisia malleja ja toimintatapoja 
kestävän liikkumisen edistämiseksi.  Työnantaja voi vaikuttaa työntekijöidensä liikkumiseen 
useilla eri tavoilla, kuten esimerkiksi seuraavilla:  

- Sijainti (toimitilan rakennuttaminen, toimipaikkaa muutettaessa) 

- Infrastruktuuri (mm. autojen ja pyörien pysäköinti, suihkut, etäneuvottelut) 

- Palvelut (mm. autojen ja pyörien lainaus, autojen hankinta, autojen yhteiskäyttö) 

- Etujen hinnoittelu ja sääntely (mm. pysäköinti, työsuhdeliput, työsuhdeautot ja -pyörät) 

- Tiedottaminen, koulutus ja kampanjat (mm. liikennesivut intranetissä, taloudellinen 
ajotapa, pyörällä töihin -päivä) 

- Työn organisointiin liittyvät keinot (mm. etätyö, työmatkoihin käytettävä aika, 
kehityskeskustelut, ympäristöjohtaminen, työhyvinvointi). 

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä (TYKELI) -hankkeen koordinoinnista vastasi Motiva 
Oy, jossa projektipäällikkönä toimivat Johanna Taskinen (6.9.2010–31.3.2011), Sonja 
Heikkinen (1.4.2011–10.8.2011), Laura Väisänen (11.8.2011–14.10.2011) ja Okariina Rauta 
(15.10.2011–31.12.2012). Projekti toteutettiin 6.9.2010 - 31.12.2012. 

Heidän lisäkseen työhön osallistuivat Motiva Oy:ssä Sirpa Mustonen, Päivi Laitila sekä Sara 
Lukkarinen, Kaisa Kauhanen ja Anne-Mari Haakana. Ulkomaisten toimintamallien kartoituksen 
teki Ralph De Jong Green Citystä. 

Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat Matti Holopainen (Liikennevirasto), Katja Soner-Lohko 
(Trafi), Tiina Hanhike, Aarne Hiltunen ja Petri Lehto (työ- ja elinkeinoministeriö), Anna 
Ruskovaara (Helsingin seudun liikenne), Maija Stenvall (Uudenmaan liitto), Eini Hirvenoja ja 
Pirkko Rantanen (Uudenmaan ELY-keskus) sekä Päivi Laitila (Motiva Oy). Lisäksi joissain 
ohjausryhmissä oli paikalla viestinnän edustaja Motiva Oy:stä.  

Hankkeen rahoittajina olivat Liikennevirasto, Uudenmaan liitto, Helsingin seudun liikenne ja 
Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi.  
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Pilotit yhteyshenkilöineen olivat (suluissa hankkeeseen osallistuneita): 

NCC Plaza Business Park 
 

• NCC Property Development Oy: Juha-Matti Varjonen ja Benjamin Kalliola  

• KJ-Kiinteistöjohto Oy: Tiina Tuomi (Marja Miettunen)  

 
TUKO Logistics Osk ja Itella Logistics Oy 

• TUKO Logistics Osk: Päivi Huhtala ja Mari Leinonen, Ville Löfman, Kati Haverinen 
sekä Tomi Nordlund 

• Itella Logistics Oy: Mira Homin ja  Sari Turunen 

Valtionhallinto  

• Ilmatieteenlaitos: Sari Hartonen 

• työ- ja elinkeinoministeriö: Mika Honkanen (Aarne Hiltunen, Tiina Hanhike) 

• valtionvarainministeriö: Päivi Valkama 

• Liikennevirasto: Matti Holopainen 

• Uudenmaan ELY-keskus: Eini Hirvenoja 

Pilottien tukena toimivat seuraavat konsultit: 

NCC Plaza Business Park 
• Trafix Oy: Leena Gruzdaitis, Essi Pohjalainen  

• WSP Finland Oy: Riikka Kallio ja Annika Rantala  

TUKO Logistics Osk ja Itella Logistics Oy 

• Ramboll Finland Oy: Ralph De Jong ja Tapani Touru 

• Mobinet Oy: Ville Voltti (Johanna Taskinen) 

Valtionhallinto 

• Linea Konsultit Oy: Annamari Ruonakoski 

• Sito Oy: Maija Krankka 
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2 Projektin toteutus ja tavoitteet 
Hanke käynnistettiin, koska vuonna 2010 liikkumisen ohjaus työpaikoilla oli vielä Suomessa 
uutta ja toiminta oli vasta käynnistymässä. Hankkeen tavoitteena oli lisätä yritysten ja 
työpaikkojen tietoisuutta ja toimintaa kestävän liikkumisen edistämiseksi Suomessa.   

Projekti käynnistyi suunnitelmien mukaan alihankintana toteutetulla ulkomaisten 
toimintamallien kartoituksella, jonka tulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 6.1. Työssä 
selvitettiin mitä muissa Euroopan maissa on tehty.  

Työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa Alankomaat, Iso-Britannia ja Ruotsi ovat edelläkävijöitä. 
Näissä maissa liikkumisen ohjaus -toiminta on monilla työpaikoilla jo suhteellisen vakiintunutta 
toimintaa. Isossa-Britanniassa suurilta työnantajilta edellytetään liikkumissuunnitelman (Travel 
Plan) tekemistä. Transport for London -organisaatiolla on oma New Way to Work -ohjelmansa, 
joka tukee Lontoon seudun työpaikkoja kestävän liikkumisen edistämisessä. Se tarjoaa 
neuvoja, ilmaista konsultointia sekä työkalun henkilöstökyselyjen ja työpaikan 
liikkumisolosuhteiden kartoituksen tekemiseen. 

Alankomaissa on käynnistynyt Taskforce Mobility Management -toiminta, jossa yritykset 
sitoutuvat edistämään kestävää liikkumista. Ruotsissa Trafikvärket ja kaupunkien 
liikennesuunnittelu- ja joukkoliikenneviranomaiset ottavat aktiivisesti yhteyttä yrityksiin ja 
tarjoavat niille tuotteita. 

Isossa-Britanniassa liikkumisen suunnittelua toteuttavat yritykset ja työpaikat ovat 
verkostoituneet (Association for Commuter Transport ACT) ja vaihtavat kokemuksia 
aiheeseen liittyen säännöllisesti seminaarien ja uutislehtisten muodossa. Nykyään verkosto on 
fuusioitunut liikkumisen ohjauksen verkoston kanssa ja on nimeltään ACT Travelwise. 

Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen keskeisinä toimijoina ovat maasta ja kaupungista 
riippuen joukkoliikennetoimijat, liikennesuunnitteluviranomaiset, kauppakamari ja 
energiatoimistot. Olennaista on hyvä yhteistyö kaikkien eri toimijoiden kesken. 

Lisäksi alkuvuodesta 2011 selvitettiin työpaikkojen liikkumisen ohjauksen nykytila Suomessa 
aikaisemmin tehtyjen selvitysten perusteella sekä yrityskyselyjen ja haastattelujen avulla. 
Kysely tehtiin internetpohjaisena noin sadalle yritykselle pääasiassa Motivan asiakasrekisterin 
pohjalta. Taulukkoon 1 on koottu kyselyn olennaisimmat vastaukset, joiden perusteella 
voidaan todeta, että aihealueen parissa riittää tehtävää. Esimerkiksi yritysten 
sijaintipäätöksissä ja johtamisjärjestelmissä otetaan liikkumisvalinnat huomioon heikosti. 
Kyselyn tulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 6.2. 
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Taulukko 1. Viisaan liikkumisen nykytila, kyselytutkimuksen tulokset 2010. 

Hankkeen edetessä ja tiedon lisäännyttyä todettiin yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa 
tarve päivittää hankesuunnitelmaa siten, että ei pyritä yhden mallin menetelmään vaan 
pyritään tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja. Viestintä ja parhaiden käytäntöjen esiin nostaminen 
on keskeistä. On huomattava, että työn aikana kiinnostus liikkumisen ohjaukseen on 
Suomessa kasvanut sekä käytännön tasolla että strategisesti. 

Yhteisten käytäntöjen muodostaminen käynnistettiin syksyllä muun muassa pilottihankkeiden 
avulla. Pilottihankkeiden toteutus kuvataan luvussa 3. Samalla käynnistettiin pysyvää 
liikkumisen ohjauksen toimintaa. Tällöin luotiin aiheesta kiinnostuneiden yritysten verkosto ja 
tietopankki, tehtiin yleisesitteet ja esimerkkikortit sekä tiedotettiin mediaa. Tuotetut materiaalit 
on esitelty kohdassa 4.2.  

3 Pilottihankkeet 
 3.1 Piloteissa mukana olleet yritykset ja yhteisöt 

Esiselvityksessä esiin tulleita ja muissa maissa hyviksi havaittuja toimintatapoja oli tarpeen 
testata ja etsiä parhaita Suomeen soveltuvia tapoja. Hankkeen alkuvaiheessa tuli esiin, 
että tarvitaan erilaisia liikkumisen ohjauksen toimintatapoja erilaisiin yrityksiin yhteisen 
toimintamallin sijaan. 

Hankkeessa toteutettiin kolme pilottia vuoden 2012 aikana. Piloteissa kartoitettiin 
toimintamalleja ja verkostoja liikkumisen ohjaukselle työpaikoilla. Piloteiksi valittiin kolme 
hyvin erityyppistä kokonaisuutta. Pilottien tarkemmat esittelyt sekä loppuraportit löytyvät 
Motivan verkkosivuilta osoitteesta: 
http://www.motiva.fi/liikenne/viisas_liikkuminen_tyopaikoilla/tyopaikat_kestavan_liikkumise
n_edistajina_(tykeli)/pilotit 

Hankkeeseen tiedusteltiin mukaan erityyppisiä yrityksiä mm. esiselvitykseen tai muuten 
mielenkiintoa aiheeseen osoittaneiden yritysten ja yhteisöjen joukosta. Hankkeeseen 
valittiin mukaan seuraavat: 

http://www.motiva.fi/liikenne/viisas_liikkuminen_tyopaikoilla/tyopaikat_kestavan_liikkumisen_edistajina_(tykeli)/pilotit
http://www.motiva.fi/liikenne/viisas_liikkuminen_tyopaikoilla/tyopaikat_kestavan_liikkumisen_edistajina_(tykeli)/pilotit
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• NCC Plaza Business Park (NCC Property Development Oy, KJ-Kiinteistöjohto Oy) 

• TUKO Logistics Osk ja Itella Logistics Oy 

• Valtionhallinto.  

NCC Plaza Business Park sijaitsee pääkaupunkiseudulla Kehä III:n tuntumassa ja koostuu 
useammasta rakennuksesta. Rakennuksissa toimii useita erikokoisia yrityksiä. 

TUKO ja Itella ovat vierekkäin sijaitsevia yrityksiä pääkaupunkiseudulla, Keravalla. Näille 
yrityksille on tunnusomaista, että niissä tehdään tuotannollista toimintaa ja vuorotyötä.  

Valtionhallinnosta mukana pilotissa olivat: 

• Ilmatieteenlaitos 

• työ- ja elinkeinoministeriö 

• valtionvarainministeriö 

• Liikennevirasto 

• Uudenmaan ELY-keskus. 

Nämä toimijat valikoituivat mukaan, koska esimerkiksi Uudenmaan ELY-keskuksessa oli jo 
käynnistynyt työ liikkumisen ohjauksen edistämiseksi työntekijöiden keskuudessa. Niin 
ikään työ- ja elinkeinoministeriö oli aloittamassa Green Office -toimintaa. 

3.2 Pilottihankkeiden sisältö 

Kunkin pilotin apuna toimi kaksi konsulttia tukemassa toimintaa. Konsulttiparityöskentelyn 
avulla oli tarkoitus saada liikkumisen ohjauksen osaamista kehitettyä mahdollisimman 
laajasti myös konsulttien parissa. Konsultit ja pilottiyritysten yhdyshenkilöt kokoontuivat 
tyypillisesti 2-3 kertaa. Sen lisäksi järjestettiin työpajoja yrityksissä ja sidosryhmäseminaari, 
joka on esitelty tarkemmin kappaleessa 4.2. 

NCC Plaza Business Park 

Pilotissa kartoitettiin kiinteistön ja sen vuokralaisten keskinäiset liikkumispalveluiden 
tarpeet, mahdolliset tavat niiden toteuttamiseen sekä hyödynnettävät yhteiset verkostot, 
joissa liikkumiseen liittyviä asioita suunnitellaan ja viedään eteenpäin. Tavoitteena oli 
monistettava malli muille vastaaville toimijoille. 

TUKO Logistics Osk ja Itella Logistics Oy 

TUKO ja Itella valittiin esimerkiksi työmatkaliikkumissuunnitelman tekemisestä isolle 
yritykselle. Pilotissa, jossa kartoitettiin työ- ja työasiamatkojen nykytila sekä suunnitelmat 
siitä, miten henkilökunnan liikkumista voidaan kehittää ympäristöä säästävämmäksi, 
taloudellisemmaksi ja sujuvammaksi mahdollisesti yritysten välisellä yhteistyölläkin. 
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Valtionhallinto 

Mukana pilotissa olivat valtionvarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Liikennevirasto, 
Ilmatieteenlaitos ja Uudenmaan ELY-keskus. Tavoitteena oli kehittää mukana olevien 
valtionhallinnon toimijoiden yhteistyötä ja toimintaa kestävän työmatkaliikkumisen 
edistämiseksi. 

Pilotin tavoitteet olivat: 

• Hyvien käytäntöjen oppiminen ja levittäminen valtionhallinnon sisällä 

• Yhteisten käytäntöjen luominen (mm. seuranta, indikaattorit) 

• Yhteistyön ja tiedonvaihdon koordinoinnin organisointi (verkosto) 

 

3.3 Pilottihankkeiden tulokset  
NCC Plaza Business Park 

Hankkeessa todettiin, että yrityksen tai kiinteistön tuki työntekijöille on tärkeää, jotta 
päästään alkukiinnostusta pidemmälle. Monia palveluita haluttiin kehittää yhteistyössä 
kiinteistön kanssa. Kiinteistössä, jossa vuokralaisina on paljon pieniä yrityksiä, nähtiin 
tärkeänä yhdessä tekeminen, koska yksittäisen pienen yrityksen resurssit eivät välttämättä 
riitä toimenpiteiden toteuttamiseen. Yritysten innostaminen mukaan liikkumiseen liittyvien 
asioiden pohtimiseen ja eteenpäin viemiseen vaatii työtä. Lisäksi erityissti joukkoliikenteen 
informaatiota ja muita palveluita haluttiin lisätä. 

TUKO Logistics Osk ja Itella Logistics Oy 

Konsulttien tekemisen analyysien avulla saatiin hyvin kartoitettua alueen ongelmat ja 
potentiaalisimmat menetelmät. Työpajoissa saatiin yrityksiltä kommentteja, jotka tukivat 
selvityksiä. Hankkeessa onnistuttiin hyvin osallistamaan ja aktivoimaan yritysten 
työntekijöitä. Lisäksi osallistuneille tahoille saatiin valmisteltua selkeitä toimia sisältävä 
toimenpidesuunnitelma. TUKO:ssa nimettiin liikkumisen ohjaukselle vastuuhenkilö, ja 
Itellassa asiaa jäätiin miettimään. Työn yhteydessä todettiin, että se oli hyvä keino 
lisäämään tietoa ja näkemyksiä liikkumisesta ja liikkumisen ohjauksen keinoista ja 
mahdollisuuksista osallistuneiden yritysten keskuudessa. 

Valtionhallinto 

Pilotissa todettiin johdon sitoutumisen olevan yksi keskeisimmistä tekijöistä. Johdon 
sitoutuminen ja tuki vaikuttavat ratkaisevasti mahdollisuuksiin toteuttaa liikkumisen 
ohjauksen toimenpiteitä.  Sitoutuneimpia ovat organisaatiot, jotka toimialansa puolesta 
tuntevat kulkutapajakaumiin pohjautuvan ajattelun ja niihin vaikuttamisen tasot. 
Henkilöstöhallinnon tai kestävän kehityksen näkökulmista esim. kodin ja työpaikan väliset 
matkat saattavat jäädä huomiotta.  
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Lisäksi matkustussäännön kehittäminen koettiin tärkeäksi. Matkustussäännössä oleva 
tiukka määräys, ettei työmatkaa ja lomamatkaa saa yhdistää, vaatisi tarkistamista. 
Säännöksellä halutaan estää väärinkäytöksiä, mutta toisaalta se lisää ympäristöhaittoja. 
Kävely ja pyöräily eivät tällä hetkellä näy matkustussäännössä. Matkustussäännön 
tarkastelu viisaan liikkumisen näkökulmasta voisi tuottaa uusia tulkintoja.  

Myös viestintä tulisi ottaa mukaan. Näin olemassa oleva tieto ja keinot saataisiin käyttöön 
ja laajaan jakeluun valtionhallinnon sisällä ja eri virastoissa. Kunkin viraston tai laitoksen 
intranetiin pitäisi saada selkeä paikka liikkumisen ohjauksen asioille ja tapahtumat 
etusivulle. Huomioitavaa on, että johdon tulee sitoutua asiaan.  

Pilottihankkeiden tulokset ovat tarkemmin liitteessä 6.8. 

4 Viestintä ja verkottaminen  

4.1 Sidosryhmä- ja mediaviestintä  
Viestintä on olennaisen tärkeää kaikessa toiminnassa, mutta erityisesti uusien 
toimintatapojen levittämisessä. Hankkeesta viestittiin laajasti eri viestintäkanavia käyttäen.  
Motiva Xpress -lehdessä (nykyisin Motiva M+) oli aiheesta artikkelit numeroissa 3/2011, 
2/2012  ja  3/2012. Uudistuneen ja uudelleen nimetyn M+-lehden numerossa 1/2013 oli 
aukeaman kokonaisuus otsikolla ”Fiksua liikkumista töihin ja töissä”. Myös hankkeen 
osapuolia kannustettiin viestintään.  

Lehdistötiedotteita (Liite 6.7.) laadittiin kaksi kappaletta. 24. huhtikuuta 2012 julkaistiin 
tiedote otsikolla ”Työmatkaliikenne järkevöityy: edelläkävijät poimivat edut”. 12. joulukuuta 
2012 julkaistiin tiedote ”Liikkuminen on osa yhteiskuntavastuuta työpaikoilla”. Molemmat 
tiedotteet lähetettiin laajalla mediajakelulla, ja ne toivatkin mukavasti näkyvyyttä aiheelle. 
Tiedotteet julkaistiin myös Motivan verkkopalvelun Ajankohtaista-osiossa. Myös Motivan 
liikennesivuille tuotettiin tietoa aiheesta. 

Yhteistyössä HSL:n ja Taloussanomien kanssa kokeiltiin uudentyyppistä 
seminaarikonseptia, jossa HSL ja Motiva tuottivat yhdessä seminaarin sisällön ja 
Taloussanomat vastasi seminaarin käytännön järjestelyistä ja markkinoinnista. Työpaikat 
kohti viisaita liikkumisvalintoja -seminaari (14.3.2013) sai hyvin osallistujia ja huomiota. 
Sinne oli kutsuttu myös pääkaupunkiseudun median edustajia, ja tilaisuus poiki muun 
muassa ison artikkelin Helsingin Sanomiin. Myös muun muassa Keski-Uusimaa ja 
Uusimaa -lehdet julkaisivat aiheesta artikkelit seminaarin ja M+-lehden artikkelin 
innoittamina. 

4.2 Tuotetut materiaalit 
Tärkeimmät hankkeessa tuotetut materiaalit olivat yleisesite Kulje viisaasti – työpaikalle, 
kotiin ja työssä (Liite 6.5) sekä esimerkkikortti (Liite 6.6). Etenkin yleisesitettä jaettiin 
laajasti yhteistyössä sidosryhmien ja alueellisten toimijoiden kanssa. Sidosryhmistä 
jakeluun osallistuivat HSL, Uudenmaan liitto, Trafi, Liikennevirasto, ympäristöministeriö, 
Uudenmaan ELY, työ- ja elinkeinoministeriö, Mobinet ja Strafica sekä Suomen Yrittäjät. 
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Alueista aktiivisimmin osallistuivat Turku, Tampere, Hyvinkää, Kotka, Jyväskylä, Kouvola ja 
Oulu. Elinkeinoelämän keskusliitto EK nosti pyynnöstä aiheen esille sähköisessä 
Ympäristöfoorumissaan ja linkitti sinne myös kyseiset julkaisut ja laaditun tiedotteen. 
Lisäksi esitettä ovat hyödyntäneet esimerkiksi liikkumisen ohjauksen ohjelman hankkeet. 

Julkaisuja on jaettu Motivan tilaisuuksissa, joista tärkeimmät olivat juuri mainittu Työpaikat 
kohti viisaita liikkumisvalintoja -seminaari sekä niin ikään yrityksille suunnattu Ratkaisun 
paikka –tapahtuma (14.5.). Julkaisut ovat myös saatavissa sähköisesti Motivan 
julkaisupankista. Niitä markkinoitiin useissa Motivan uutiskirjeissä, joista tärkeimmät ovat 
Liikkumisen ohjauksen verkostolle suunnattu LIVE sekä yrityksille suunnattu Motiva nyt! 
Aihetta nostettiin esiin myös Liikkujan viikon Facebook-sivuilla.  

 

Kuva 1. Yleisesite Kulje viisaasti – työpaikalle, kotiin ja työssä 

Pysyvän toiminnan kannalta on tärkeää, että aiheesta on saatavissa ajantasaista ja 
luotettavaa tietoa. Tätä tietoa on koottu liikkumisen ohjausta käsittelevälle verkkosivustolle, 
jossa on yritysesimerkkejä ja muuta innostavaa tietoa. Sivuston osoite on: 
www.viisastyomatka.fi 

4.3 Verkottaminen 
Hankkeessa järjestettiin 4. syyskuuta 2012 verkottumistilaisuus, johon osallistui 
pilottiyritysten, hankkeen ohjausryhmän, työtä käytännössä tehneiden konsulttiyritysten, 
liikkumisen ohjauksen ohjelmien hankkeiden ja Motivan edustajia yhteensä 40. 
Tilaisuudessa pilottiyritykset esittelivät pilottien tuloksia ja kokemuksia. Lisäksi Jyrki 
Komulainen Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta, Anna Ruskovaara HSL:stä ja Ari Tulensalo 

http://www.viisastyomatka.fi/
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Helsingin seudun kauppakamarista pitivät tilaisuudessa keskustelua runsaasti herättäneet 
kommenttipuheenvuorot. Lisäksi osallistujia aktivoitiin verkottumaan muun muassa 
ryhmätöiden avulla. Tilaisuudesta tehtiin palautekysely, jonka keskiarvoksi saatiin 2,96. 

Hankkeen aikana ja sen jälkeen järjestetyistä tilaisuuksista tärkeimmät olivat: 

• ”Yrityksestäsi fiksun liikkumisen palveluntarjoaja” -työpaja 14.-15.12.2010 
(Yhteistyössä Demos Helsingin Peloton-hankkeen kanssa) 

• Verkottumistilaisuus 4.9.2012, (Hotelli Presidentti, Helsinki) 

• Työpaikat kohti viisaita liikkumisvalintoja -seminaari 14.3.2013 (Sanomatalo, 
Helsinki) 

• Ratkaisun paikka -tapahtuma 14.5.2013 (Wanha Satama, Helsinki) 

Hankkeen aikana pidetyistä esitelmistä tilaisuuksista tärkeimmät olivat: 

• esitys LIVE-tilaisuuden yhteydessä 17.3.2011 

• esityksiä ja työpaja LIVE-tilaisuudessa 17.-18.4.2012 

Kaikki tapahtumat olivat löydettävissä Motivan ylläpitämästä tapahtumakalenterista, joka 
on Motivan verkkosivuilla osoitteessa www.motiva.fi. 

 

 

http://www.motiva.fi/
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5 Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet 

Hanke on osoittanut, että liikkumisen ohjaukselle on tarvetta työpaikoilla Suomessa. Ei ole 
kehitettävissä eikä tarkoituksenmukaistakaan kehittää yhtä mallia kaikille yrityksille, vaan 
erilaisille ja eri vaiheessa oleville yrityksille tulee olla käytettävissä erilaisia tapoja. 

Näitä toimintatapoja ja malleja tulee edelleen testata ja kehittää ja niistä tulee viestiä laajasti. 
Tarvitaan myös esittely- ja koulutusaineistoja eri puolille Suomea esimerkiksi liikkumisen 
ohjauksen seututoimijoiden käyttöön. Välttämätöntä ja tarkoituksenmukaista on käynnistää 
jatkohanke parhaiden käytäntöjen löytämiseen ja levittämiseen. Lisäksi yleistä tietoisuutta 
työpaikkojen liikkumisen ohjauksesta tulee edelleen lisätä laajasti yritysten parissa. 

Liikkumisen ohjauksen kehittäminen työpaikoilla vaatii määrätietoista työtä ja se vaatii aikaa. 
Liikkumisen ohjaukseen liittyvä toiminta on useimmiten poikkihallinnollista työtä, joka 
kannattaa kytkeä esimerkiksi ympäristöjärjestelmiin ja työhyvinvointiin. 
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6 Liitteet 

6.1 Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen eurooppalaiset esimerkit -selvitys 

6.2 Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen nykytila Suomessa –kysely 

6.3 Workshop 17.3.2011 LIVE-tilaisuuden yhteydessä 

6.4 Verkottumistilaisuus 4.9.2012 

6.5 Kulje viisaasti – työpaikalle, kotiin ja työssä  -yleisesite 

6.6 Esimerkkikortti 

6.7 Tiedote 

6.8 Pilottihankkeiden tulokset 

 

http://www.motiva.fi/files/7358/Liite_6.1_Tyopaikkojen_liikkumisen_ohjauksen_eurooppalaiset_esimerkit_-selvitys.pdf
http://www.motiva.fi/files/7359/Liite_6.2_Tyopaikkojen_liikkumisen_ohjauksen_nykytila_Suomessa_kysely.pdf
http://www.motiva.fi/files/7365/Liite_6.3_Workshop_17.3.2011_LIVE-tilaisuuden_yhteydessa.pdf
http://www.motiva.fi/files/7360/Liite_6.4_Verkottumistilaisuus_4.9.2012.pdf
http://www.motiva.fi/files/7361/Liite_6.5_Kulje_viisaasti_tyopaikalle_kotiin_ja_tyossa_-yleisesite.pdf
http://www.motiva.fi/files/7362/Liite_6.6_Esimerkkikortti.pdf
http://www.motiva.fi/files/7363/Liite_6.7_Tiedote.pdf
http://www.motiva.fi/files/7456/Liite_6.8_Pilottihankkeiden_tulokset.pdf
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