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1 JOHDANTO TILANNEKUVAAN

Osana Liikenneviraston Motivalta tilaamaa liikkumisen ohjauksen valtakunnallisen asian-
tuntija- ja koordinaatiotyön työohjelmaa on työstetty tilannekuvaa työpaikkojen liikkumisen 
ohjauksesta Suomessa. Tilannekuvan on tarkoitus palvella Liikenneviraston työn lisäksi kaik-
kien työpaikkojen liikkumisen ohjauksen kanssa työskentelevien toimijoiden työtä ja antaa 
mahdollisimman kattava kuva työpaikkojen liikkumisen ohjauksesta Suomessa. Tavoitteena 
on auttaa suunnittelemaan entistä tehokkaampia toimenpiteitä viisaan liikkumisen edistä-
miseksi työ- ja työasiamatkoilla.

Tilannekuvan luomisessa ja päivityksessä on hyödynnetty muun muassa seuraavia tilaisuuk-
sia ja selvityksiä: 

• Yritys- ja kuntapäättäjien näkemyksistä tehty markkinatutkimus keväällä 2016: Työpaik-
kojen liikkumisen ohjauksen aseman vahvistamiseksi Suomessa haettiin tässä työssä 
aikaisempaa parempaa markkinoiden tuntemusta. Työnantajiin kohdennetun markkina-
tutkimuksen avulla selvitettiin työpaikoilla ilmeneviä mahdollisuuksia, haasteita ja muita 
kestävän liikkumisen jalkauttamiseen vaikuttavia tekijöitä. Työn toteutti Motiva ja Aula Re-
search. 

• Työmarkkinajärjestöjen näkökulmaa kestävään työmatkaliikkumiseen kartoittanut Liiken-
neviraston selvitys. Työn on toteuttanut Mobinet Oy vuonna 2017.

• Sidosryhmien kartoitus, tapaamiset ja keskustelut osana valtakunnallista koordinaatiota: 
Vuosina 2016–2018 Motiva on tavannut monipuolisesti erilaisia sidosryhmiä työpaikkojen 
liikkumisen ohjauksen valtakunnallisen koordinaatiotyön tueksi. 

• Sidosryhmätilaisuudet 2016 (Tykeli 2 -seminaari, LIVE-seminaari, Työpaikkojen kestävä liik-
kuminen – päättäjäkyselyn tuloksia -webinaari). Tilaisuuksien tarkoitus ja kohderyhmät ovat 
vaihdelleet. 

• Kestävän liikkumisen rooli ja mahdollisuudet työpaikoilla –seminaari 23.11.2016

• Työmarkkinajärjestöjen näkökulmaa kestävään työmatkaliikkumiseen kartoittanut Liiken-
neviraston selvitys.

• Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen t&k-ohjelma 2016-2018. Liikennevirasto, Sitra, Liiken-
teen turvallisuusvirasto Trafi ja Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma käynnistivät vuodelle 2017 
rahoitushaun työpaikkojen liikkumisen ohjauksen T&K-luonteisiin projekteihin. Rahoitusta 
myönnettiin vuonna 2017 seitsemälle hankkeella, jotka toteuttivat uudenlaisia ja innovatii-
visia työmatkaliikkumisen toimintamalleja.

• Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen kansalaistutkimus ja viestintä keväällä 2018. Jatkona 
vuonna 2016 tehdylle markkinatutkimukselle, jossa selvitettiin työnantajien asenteita kes-
tävän liikkumisen edistämiseksi, toteutettiin kansalaistutkimus. Kansalaistutkimuksessa sel-
vitettiin Suomen työikäisen väestön asenteita ja toiveita liittyen työmatkaliikkumiseen sekä 
kiinnostusta eri palveluihin. Työn toteutti Motiva ja Aula Research. 

Tämän lisäksi kattavan tilannekuvan saamiseksi työhön osallistetaan työpaikkojen liikkumi-
sen ohjauksen kannalta keskeisiä toimijoita Suomessa. 

Päivitys heinä-/elokuu 2018 :

•  Huomioita ja tarkennuksia toimintaympäristöstä.

•  Valtakunnallisen asiantuntija- ja koordinaatiotyön toimenpiteitä

•  Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen t&k-ohjelma 2016-2018

•  Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen kansalaistutkimus ja viestintä 2018

•  Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2018.
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2 YLEISTÄ TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUKSESTA 

Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen tilannetta ja esimerkiksi tietoa toimenpiteiden määräs-
tä ei tiedetä tarkasti.  Tavoitteellisen ja järjestelmällisen työpaikkojen liikkumisen ohjauksen 
voidaan kuitenkin edelleen katsoa laajasti olevan Suomessa melko alkuvaiheessa. Työpaik-
kojen liikkumiseen liittyvien toimijoiden määrä on kohtalaisen suuri ja monimuotoinen. 
Liikkumisen ohjausta tekevät yhteistyössä työpaikkojen kanssa sekä julkisen-, yksityisen- että 
kolmannen sektorin toimijat. Liikkumisen ohjauksen näkökulmat ja työn tavoitteet ovat eri 
tavoin esillä eri toimijoilla. Yhteisiä sääntöjä, viestejä, tavoitteita tai toimintatapoja ei ole. 
Liityntäkohdat eri toimijoiden työn välillä ovat osittain selkeitä muuhun liikennepolitiikkaan, 
yhdyskuntasuunnitteluun ja kestävän kehityksen, terveyden ja toimivan ja turvallisen yhteis-
kunnan edistämiseen. Eri näkökulmat ja toimenpiteet korostuvat kuitenkin eri toimijoiden 
työssä. Tästä johtuen esimerkiksi viestintä aiheesta ei ole aina yhtenäistä.  
 

 KUVA: Viisaan liikkumisen hyötyjä työpaikoille.

Potentiaalia on kuitenkin aiheen näkyvämpään käsittelyyn, toimintakentän kehittämiseen ja 
liikenteeseen liittyvien palveluiden kysyntään. Valtion eri organisaatioiden ja tutkimuslaitos-
ten asenteet aihetta kohtaan ovat myönteisiä. Samoin ovat yritys- ja kuntapäättäjien asen-
teet. Sidosryhmien näkemykset vaihtelevat oman toimintakentän ja aihealueen mukaan, 
mutta ovat pääasiassa positiivisia aiheen edistämistä kohtaan. 

Motivan ja Aula Researchin Liikennevirastolle toteuttaman markkinatutkimuksen (2016) 
tulosten mukaan yritys- ja kuntapäättäjät suhtautuvat kestävän liikkumisen edistämiseen 
pääasiassa myönteisesti koko Suomessa. Yrityskoko kuitenkin vaikuttaa jonkin verran yritys-
päättäjien asenteisiin siten, että suuremmissa yrityksissä aihe koetaan kiinnostavammaksi 
ja tärkeämmäksi. Niin ikään Motivan ja Aula Researchin Liikennevirastolle toteuttamassa 
kansalaistutkimuksessa työntekijöille (2018) selvisi, että myös työntekijät suhtautuvat myön-
teisesti kestävän liikkumisen edistämiseen työpaikoilla. Erityisesti nuoria aikuisia kiinnostaa 
kestävämpi liikkuminen työmatkoilla. 
 
Monialaisena kokonaisuutena työpaikkojen liikkumisen ohjauksen työtä tukevia eri hallin-
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tokuntien tavoitteita ja toimenpidesuosituksia on kirjattu useisiin eri ohjelmiin, suosituksiin 
ja linjauksiin. Keskeisinä työpaikkojen liikkumisen ohjausta tukevina ja ohjaavina teemoina 
voidaan pitää esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, työelämään, yhdyskun-
tarakenteeseen, ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin, liikenteeseen ja digitaalisuuteen liittyviä 
linjauksia. Näihin liittyviä päätöksiä, resurssien jakoa ja suosituksia tehdään useilla eri hallin-
toaloilla. Siten liikkumisen ohjauksen työ myös vastaa useiden eri hallintoalojen tavoitteisiin. 
Työpaikkojen liikkumisen ohjaukseen liittyviä hallinnonaloja ovat liikenne- ja viestintäminis-
teriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä 
työ- ja elinkeinoministeriö. Eri hallinnonalojen keskeisiä työpaikkojen liikkumisen ohjausta 
sivuavia tavoitteita ja toimenpidesuosituksia ovat muun muassa: 

• Liikenne- ja viestintäministeriön Liikenteen ympäristöstrategia 2013–2020 sekä Kävelyn ja 
pyöräilyn edistämisohjelma 2018. 

• Ympäristöministeriössä laadittu ilmastopolitiikkaan liittyvä kansallinen lainsäädäntö ja il-
mastolaki (609/2015) ja esimerkiksi maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimukset (MAL).

• Sosiaali- ja terveysministeriön Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia 
edistävään liikuntaan visio vuoteen 2020 sekä Kansalliset suositukset istumisen vähentämi-
seen (2015). 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö linjaa myös opetuksen ja koulutuksen aloilla sekä terveyden 
edistämisessä liikkumisen ohjaukseen liittyviä toimenpiteitä ja suosituksia.

• Työ- ja elinkeinoministeriön vastuualueiden linjauksissa erityisesti liikenteeseen liittyvät 
energiapolitiikan linjaukset sekä elinkeinotoiminnan edistämiseen ja säätelyyn, kilpailu- ja 
kuluttajapolitiikkaan ja julkisiin hankintoihin liittyvät linjaukset, esimerkiksi Työelämä 2020 
-hanke. 

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus on ollut myös esillä useissa seudullisissa ja paikallisissa stra-
tegioissa ja toimenpideohjelmissa muun muassa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa, kävelyn 
ja pyöräilyn edistämisen alueellisissa strategioissa tai paikallisissa ilmastotavoitteissa. 

3 TRENDIT JA MUUT HAVAINNOT TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
 
Työpaikkojen liikkumisen ohjaukseen vaikuttavia trendejä on monenlaisia. Ne vaikuttavat 
sekä pidemmällä että lyhyemmällä aikavälillä. Kansallisina ja kansainvälisinä trendeinä voi-
daan pitää muun muassa kuluttajien kasvavaa ympäristötietoisuutta sekä terveyden ja hy-
vinvoinnin trendikkyyttä. Esimerkiksi niin sanotusta Y-sukupolvesta 80 % on sitä mieltä, että 
yritysten pitäisi ottaa isompi rooli yhteiskunnan ongelmien ratkaisemisessa, 61 % on huolis-
saan maailman tilasta ja näkee, että itsellä on rooli tilanteen parantamisessa. Lisäksi 50 pro-
sentille brändit edustavat omaa identiteettiä (Anteroinen 2012). Tätä tutkimusta tukee myös 
työntekijöille suunnattu kansalaistutkimus vuodelta 2018, jossa erityisesti Y-sukupolveen 
kuuluvat nuoret aikuiset kokivat kestävän liikkumisen edistämisen myös työnantajan tehtä-
väksi. Markkinatutkimuksen mukaan työnantajat eivät kuitenkaan toistaiseksi näe kestävän 
liikkumisen edistämistä merkittävänä imagohyötynä työpaikalle. Työntekijöille suunnatussa 
kansalaistutkimuksessa selvisikin, että työntekijöiden toiveet ja työpaikkojen todellisuus kes-
tävästä liikkumisesta eivät vielä kohtaa.

Muita kansallisia ja kansainvälisiä trendejä on esimerkiksi kiinnostuksen kasvu  jakamista-
louteen ja -kulttuuriin. Lisäksi liikenteeseen vaikuttaa vahvasti siihen liittyvien palveluiden 
kehittäminen ja edistäminen, erilaisten polttoaineiden ja sähköisen liikenteen kehitys sekä 
digitalisaatio ja automatisaatio. Kaupungistuminen on megatrendi, joka vaikuttaa merkit-
tävästi myös paikallisesti työpaikoilla liikkumiseen ja kansallisesti ja kansainvälisesti työasia-
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matkoihin. Sen sijaan enemmän paikallisina trendeinä voidaan tunnistaa Suomessa yksittäi-
siä alueellisia eroja esimerkiksi kasvaneessa kiinnostuksessa pyöräilyyn.  
Työelämään kohdistuvia trendejä ja havaintoja taas ovat työelämän muutokset, kuten mark-
kinoiden kansainvälisyys ja teknologinen kehitys, jotka ilmenevät työssä paitsi uusina mah-
dollisuuksina myös kiireenä, katkonaisuutena, tietointensiivisyyden lisääntymisenä ja kovina 
tulospaineina. Työelämässä korostuvat muun muassa itsensä johtamisen kyky ja epävar-
muuden sieto.  Teknologian kehityksen myötä myös varsinainen työpaikoilla työskentely 
vähenee ja työ on yhä joustavampaa ja vähemmän paikkaan sidottua (TEM, Työolobarometri 
17/2016).  

Myös työn luonteeseen liittyvät kysymykset ovat entistä tärkeämpiä, kun työ hakee uusia 
muotoja. Esimerkiksi työn automatisaatiota ja nopeutuvaa digitalisaatiota pidetään toisaal-
ta tulevaisuuden yhteiskunnan pelastajana ja toisaalta ihmiset syrjäyttävänä voimana (Työ 
2040 -raportti 2017).

Nämä ja muut työelämän ja liikkumisen muutokset vaikuttavat myös työpaikkojen rooliin 
portinvartijoina liikkumisen ohjauksessa. Päivittäinen työperäinen liikkuminen todennäköi-
sesti vähenee edelleen ja keskittyy yhä enemmän kaupunkeihin. Oman auton käyttö ja siten 
myös sen omistamisen tarve vähenevät. Etätyö ja erilainen etäavustaminen ovat varmasti 
jollain tavalla osa työskentelyä tulevaisuudessa.  Kestävien kulkutapojen osuus onkin Val-
takunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan (2018) 31 % työmatkoista, tiiviillä kau-
punkialueilla vielä enemmän vaikka myös lyhyitä työmatkoja autoillaan edelleen runsaasti. 
Työmatkojen keskipituus oli vuonna 2016 yli 16 kilometriä ja työmatkoihin käytettiin aikaa 
matkaa kohti keskimäärin 26 minuuttia. Työmatkojen keskipituus on jatkanut edelleen kas-
vuaan (Liikennevirasto HLT 2018). 

Onkin vaikea keksiä elämän tai yhteiskunnan osa-aluetta, joka ei olisi linkittynyt työhön ja 
sen tekemiseen. Siten myös työmatkat ja niiden tekeminen tai tekemättä jättäminen, mat-
kojen ketjutus ja liikennemuotojen valinta ovat merkittävässä roolissa koko yhteiskunnassa 
sekä yksilöiden arjessa.

4 ASENTEET & HAASTEET: TYÖPAIKAT
 
Yritys- ja kuntapäättäjille tehdyn markkinatutkimuksen (2016) perusteella voidaan todeta, 
että yrityksissä ei ole vielä merkittävästi tehty arviointeja liikkumisvalintojen vaikutuksista 
yritykseen. Kuitenkin jopa kolmannes kyselyyn vastanneista yritys- ja kuntapäättäjistä kertoi, 
että heidän organisaatiossaan on tehty toimenpiteitä kestävän liikkumisen edistämiseksi. 
Tutkimukseen vastanneet yritys- ja kuntapäättäjät suhtautuvatkin pääasiassa positiivisesti 
kestävän liikkumisen edistämiseen ja heitä motivoi aiheeseen eniten työhyvinvoinnin ja -ter-
veyden edistäminen. Myös kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen korostuu merkittävänä 
koettuna hyötynä. Henkilöstön tai johdon asenteet koetaan joissain organisaatioissa ongel-
maksi kestävän liikkumisen edistämisessä. 

Markkinatutkimuksen (2016) perusteella vain harva työpaikka näkee tarpeelliseksi liikku-
misen ohjauksen pysäköintipaikkatarpeen vähentämiseksi. Myös työpaikoille toteutetussa 
viestinnässä ja markkinoinnissa saadut havainnot tukevat tätä. Etenkin pääkaupunkiseu-
dun ulkopuolella on vaikea motivoida työpaikkoja autojen pysäköintiin liittyvien ongelmien 
tai haasteiden kautta. Huomionarvoista on kuitenkin, että työpaikkojen kanssa yhteistyötä 
tekevien konsulttien palautteen perusteella ne, sinänsä harvalukuiset yritykset, joilla on py-
säköintipaikkatarpeen kanssa ongelmia, ovat kaikkein motivoituneimpia toimimaan työmat-
kaliikkumisen kehittämiseksi.
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Työntekijöille suunnatun kansalaistutkimuksen (2018) mukaan noin kolmasosa vastaajista 
oli tyytyväisiä työmatkojensa olosuhteisiin ja koki, että työpaikan ilmapiiri kannustaa kes-
tävämpään liikkumiseen.  Erityisesti työnantajan tarjoama taloudellinen tuki kävelyyn tai 
pyöräilyyn, työsuhdematkalippu joukkoliikenteeseen sekä verotuksellinen tuki kävelyyn tai 
pyöräilyyn houkuttelisivat parhaiten kestävämpään työmatkaliikkumiseen. Nuoria aikuisia 
houkuttelisi lisäksi työmatkalla työskentelyn laskeminen osaksi työaikaa sekä liukuva työaika.  
Erityisesti juuri nuoret aikuiset ovat kiinnostuneita kestävästä liikkumisesta, mutta taloudel-
liset kannusteet vetoavat kaikkiin. Sisäisistä motivaattoreista oman terveyden parantuminen 
motivoi liikkumaan kestävämmin. Kestävän työmatkaliikkumisen edistämisessä myös työ-
paikan olosuhteet nousevat keskiöön. Vastausten perusteella pyöräpysäköinti on jo monilla 
työpaikoilla hyvällä tolalla, mutta erityisesti sosiaalitilat kaipaavat vielä parannusta. Etenkin 
naisten vastauksissa korostui tarve työpaikan siisteihin ja riittäviin suihku-, pukeutumis-ja säi-
lytystiloihin.  Naisia houkuttelisi myös se, että työmatkaliikkujien vaatteiden vaihtaminen ja 
suihkussa käyminen sisältyisi työaikaan. Jälleen kerran nuoret aikuiset kokevat kautta linjan 
eri olosuhteiden vaikutuksen houkuttelevampana kuin vanhemmat ikäryhmät. Nuoret aikui-
set ovat myös kiinnostuneempia työnantajan järjestämistä tempauksista, työpaikan omasta 
kimppakyytijärjestelmästä ja hyvästä pyöräpysäköinnistä työpaikalla. Työntekijät olivat suo-
peita sille, että työnantajat voivat vaikuttaa liikkumiseen kodin ja työpaikan välillä. Sen sijaan 
2016 työnantajille tehdyn markkinatutkimuksen vastauksissa työnantajat olivat varovaisem-
pia tunnistamaan omaa rooliaan työmatkoihin vaikuttajina. 

Sekä markkinatutkimuksessa (2016) että kansalaistutkimuksessa (2018) löydetyt kärkiviestit 
tukevat myös yleistä näkemystä työpaikkojen liikkumisen ohjauksen viestinnän tarpeista, 
joita sidosryhmäkeskusteluissa ja muissa yhteyksissä on noussut esiin. Viestien ei voi kuiten-
kaan olettaa pysyvän muuttumattomina, vaan erilaiset yhteiskunnassa ja erityisesti taloudes-
sa tapahtuvat heilahtelut ja trendit vaikuttavat vahvasti myös asenteisiin ja toimintatapoihin 
ja siten vaadittavaan viestintään.

Viestinnän tulee olla kohdistettua ja perustua vielä toistaiseksi pääosin tiedon lisäämiseen 
kestävästä liikkumisesta. Markkinatutkimuksessa nousi esiin päättäjien tietotarpeita, jotka 
kiteytyvät selvästi kolmeen kategoriaan: 

• muiden työpaikkojen esimerkit, innovaatiot ja onnistumiset

• terveyshyödyt ja muut hyödyt työntekijöiden kannalta

• todennettu vaikuttavuustieto erityisesti kustannuksiin ja säästöihin liittyen. 

Tietotarpeista esimerkiksi ajatusketjut kestävän liikkumisen edistämisen ja siten mahdol-
listen parkkipaikkojen vähenemisen ja siitä koituvien kustannushyötyjen välillä ovat vielä 
monimutkaisia ja vaikeasti omaksuttavia. Tähän kaivataan viestinnällisesti vakuuttavia esi-
merkkejä.  Myös itse kestävän liikkumisen tematiikka on toistaiseksi melko tuntematonta 
päättäjien keskuudessa.

Viestinnän haasteena on aiheen vieraus, ja osittain myös aiheen monimutkaisuus. Tämän 
lisäksi haasteena voidaan pitää liikkumisen ohjauksen termien ja aiheiden sekoittumista 
useasti liikunnan edistämiseen. Liikkumisen ohjaus mielletään usein vahvasti aktiivisten liik-
kumismuotojen kautta eli liikunnallisesti liikkumisen kautta. Yritys- ja kuntapäättäjille suun-
natun markkinatutkimuksen tulokset vahvistavat tätä näkemystä.

Yksi viestinnällinen haaste on myös hyvinkin erilaisten kohderyhmien tavoittaminen ja heille 
viestiminen. Työpaikoilla liikkumisen asiat kohdistuvat eri vastuualueille ja harvemmin sille 
on osoitettu vastuutahoja tai -henkilöitä. Se, että toiminta on usein vahvasti henkilöitynyt-
tä on myös riski toiminnalle ja viestinnälle. Yritys- ja kuntapäättäjien markkinatutkimuksen 
(2016) mukaan usein koetaan, ettei työpaikan ja johdon asia ole puuttua työntekijöiden 
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liikkumiseen ainakaan kodin ja työpaikan välisillä työmatkoilla. Työntekijöille suunnatun 
kansalaistutkimuksen (2018) mukaan työntekijät olivat suopeita sille, että työnantajat voivat 
vaikuttaa liikkumiseen kodin ja työpaikan välillä. Sen sijaan 2016 työnantajille tehdyn mark-
kinatutkimuksen vastauksissa työnantajat olivat varovaisempia tunnistamaan omaa rooliaan 
portinvartijoina. Kestävän liikkumisen edistämisen tulisikin perustua pääosin työntekijöiden 
vapaaehtoisuuteen, mutta positiivisen kannustamisen ja kannusteiden lisäksi negatiivisia 
etuuksia tulisi ottaa huomioon ja niihin pitäisi puuttua yhä voimakkaammin. Myös yksittäi-
set työntekijät on tästä syystä hyvä pitää mukana viestinnän kohderyhmissä.

Muina haasteina työpaikkojen liikkumisen ohjauksen edistämisessä ovat edelleen muun 
muassa asian vieraus ja koetun hyödyn epäselvyys tai puuttuminen, markkinoiden mo-
nialaisuus, vähäiset esimerkit ja toimintakentän laajuus. Mahdollisia haasteita ovat myös 
alalla toimijoiden yhteistyön, osaamisen ja koulutuksen tai kokemuksen puute. Laajempi 
valtakunnallisen koordinoinnin mahdollisuus sekä muun muassa tiedon keruu seurannan 
ja vaikuttavuuden varmistamiseksi voisi vaikuttaa myös asenteisiin ja haasteisiin alalla. Haas-
teista ja onnistumisista alkaa olla jo melko paljon tietoa, mutta systemaattisempi seuranta ja 
haasteisiin vaikuttamisen mahdollisuudet ovat rajalliset. 

5 TYÖPAIKOILLA TEHDYT TOIMENPITEET  
 
Työmatkojen liikkumisvalintojen vaikutuksista yritykseen, henkilöstöön tai ympäristöön ei 
ole juurikaan tehty yritystason arviointeja. Jopa kolmannes markkinatutkimuksen kyselyyn 
vastanneista yritys- ja kuntapäättäjistä totesi kuitenkin, että heidän organisaatiossaan on 
tehty toimenpiteitä kestävän liikkumisen edistämiseksi.  Vastaajista 15 prosenttia kertoi, että 
työmatkaliikkumiselle on asetettu organisaatiossa tavoitteita.
 
Työmatkaliikkuminen tapahtuu edelleen pääasiallisesti omalla autolla.  Etenkin työasiamat-
koilla henkilöauton käyttö on selvästi pyöräilyä ja jalankulkua yleisempää (Liikennevirasto 
HLT 2018). Pääkaupunkiseutua voidaan Suomessa pitää hieman muista eroavana alueena 
sekä työmatkaliikenteessä että työasiamatkoissa, sillä pääkaupunkiseudulla muun muassa 
joukkoliikenteen ja taksin käyttö  työasiamatkoilla on muuta maata yleisempää. 

Työnantajille tehdyn markkinatutkimuksen mukaan liikkumisesta aiheutuvia kustannuksia 
on arvioitu työpaikoilla jonkin verran (26 % arvioinut tarkasti ja 38 % arvioinut karkeasti), 
mutta yritys- ja kuntapäättäjistä melko suuren osan mielestä ei ole työnantajan asia vaikut-
taa siihen miten työntekijät työmatkansa liikkuvat (15 % täysin samaa mieltä ja 28 % melko 
samaa mieltä).
 
Työpaikoille tehtyjä liikkumissuunnitelmia on tehty toistaiseksi melko vähän (Markkinatut-
kimuksen mukaan 7 %). Liikkumissuunnitelmia tekevät Suomessa sekä yksityiset yritykset, 
seudulliset julkisrahoitteiset toimijat että kolmannen sektorin toimijat. Pääkaupunkiseudulla 
liikkumissuunnitelmia on tehty hieman enemmän kuin muualla Suomessa. Toimipaikan 
sijaintipäätökseen on vaikuttanut yli kolmanneksella markkinatutkimukseen osallistuneis-
ta työpaikoista hyvät joukkoliikenne-, pyöräily- tai kävely-yhteydet; erityisesti tämä korostuu 
koulutuksen ja tutkimuksen aloilla.

Työnantajille tehdyn Markkinatutkimuksen mukaan (2016) esteinä kestävän liikkumisen 
edistämiseen koetaan erityisesti: 

• fyysiset liikkumiseen liittyvät tekijät (etäisyydet, julkisen liikenteen yhteydet)

• työnluonteeseen liittyvät tekijät 

• aikaan ja työn organisointiin liittyvät tekijät
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• asenteet.  
 
Monissa ulkomailla toteutetuissa työpaikkojen liikkumisen ohjauksen projekteissa on todet-
tu vaikuttavuutta saavutettavan parhaiten, kun työpaikat ovat sitoutuneita ja innostuneita 
kestävän liikkumisen edistämiseen. Myös Suomessa työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toi-
menpiteet koskevat lähinnä työpaikkoja, joissa on vapaaehtoisesti, jopa omatoimisesti, alet-
tu edistää kestävää liikkumista.

Suosituimpia keinoja ja kulkutapoja liikkumisen ohjauksessa työpaikoilla työnantajille teh-
dyn Markkinatutkimuksen (2016) mukaan ovat: 

• etäneuvottelut (edistetään 51 % työpaikoista) 

• etätyöt (edistetään 37 % työpaikoista) 

• autot (edistetään 31 % työpaikoista). 

Myös kimppakyydit, joukkoliikenne ja pyöräily nousivat merkittävinä esiin työpaikoilla jo 
edistettävistä keinoista samassa tutkimuksessa. Etätöihin kannustaminen nousi myös toi-
menpiteenä Markkinatutkimuksessa selvästi esiin; vastaajien työpaikoista 28 prosentissa 
kannustetaan etätöihin. Joukkoliikenteen työsuhdelippu ja muut taloudelliset tuet kestä-
vään liikkumiseen ovat vähemmän käytettyjä keinoja. Eniten työsuhdematkalippua tarjo-
taan pääkaupunkiseudulla, jossa myös joukkoliikenteen yhteydet ovat kattavimmat.

Työn luonteen niin salliessa on etäneuvottelut ja etätyöt otettu jo monissa työpaikoissa käyt-
töön kestävän liikkumisen edistämiseen liittyvistä keinoista. Tämän on mahdollistanut myös 
kehittynyt teknologia. Työntekijöiden terveyttä myös usein tuetaan työnantajan toimesta 
tarjoamalla mahdollisuuksia liikuntaan vapaa-ajalla. Vaikka työnantajat kokevat kestävän 
liikkumisen hyödyt pitkälti terveys- ja hyvinvointihyötyjen kautta, ovat esimerkiksi taloudelli-
set tuet työmatka- tai työasiamatkaliikkumiseen toistaiseksi vähäisiä. 

Työntekijöille suunnatussa kansalaistutkimuksessa (2018) ilmeni, että eniten työntekijät 
toivovat työnantajalta taloudellista kannustetta kävelyyn tai pyöräilyyn. Toiseksi eniten toivot-
tiin työsuhdematkalippua.  Erityisesti nuoret aikuiset näkevät työsuhde-edut kiinnostavana 
motivaattorina kestävämpään liikkumiseen työmatkoilla. Myös uudet liikkumisen palvelut 
kiinnostavat työntekijöitä siten, että jopa 37 % työmatkojaan autoilevista on täysin tai jok-
seenkin samaa mieltä väittämän kanssa ”Jos saisin liikkumisen palveluita työsuhde-etuna, se 
kannustaisi minua luopumaan oman auton käytöstä”. Toistaiseksi liikkumisen palveluita ei 
kuitenkaan tarjota kokonaisuutena työsuhde-etuna.

Työnantajille tehdyn markkinatutkimuksen (2016) kyselyn mukaan kiinnostavia kestävän 
liikkumisen  
osa-alueita työpaikoilla ovat erityisesti: 

• sähköautot (46 % vastaajista kiinnostunut edistämään)

• polkupyörät (45 % vastaajista kiinnostunut edistämään)

• kävely (43 % vastaajista kiinnostunut edistämään). 

Työntekijöille tehdyn kansalaistutkimuksen (2018) mukaan polkupyörä on kaikkein houkut-
televin kestävän työmatkaliikkumisen eri kulkutavoista ja keinoista, sillä se kiinnosti lähes 
puolta vastaajista. Jos huomioon otetaan myö kiinnostus sähköavusteista polkupyörää koh-
taan (20 %) voidaan todeta, että pyöräilyn edistämiselle työmatkoilla on suuri potentiaali. 
Kävelyn ja joukkoliikenteen suosio korostuu erityisesti pääkaupunkiseudulla. Etätyömahdol-
lisuuksista oli kiinnostunut 37 % vastaajista. Nykyistä paremmat joukkoliikenteen yhteydet 
kodin ja työpaikan välillä houkuttelisivat kestävämpään liikkumiseen, samoin mahdollinen 
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taloudellinen ja verotuksellinen kannustin kestävämpään liikkumiseen. Rahallisen tuen 
lisäksi lähes puolet vastaajista koki, että asianmukaiset sosiaalitilat kävelijöille ja pyöräilijöille 
työpaikoilla houkuttelevat kestävään liikkumiseen. Alueittain tarkasteltuna kiinnostus säh-
köautoihin ja ladattaviin hybrideihin (26 % vastaajista) korostuu erityisesti pienissä, alle 10 
000 asukkaan kunnissa.
 
Työntekijöille tehdyn kansalaistutkimuksen (2018) mukaan taas kiinnostavia kestävän liik-
kumisen osa-alueita olivat erityisesti:

• polkupyörät (49 % vastaajista kiinnostuneita)

• kävely (41 % vastaajista kiinnostuneita)

• joukkoliikenne (41 % vastaajista kiinnostuneita).

Kansalaistutkimuksen (2018) tulokset tukevat myös muissa tutkimuksissa saatuja viitteitä 
siitä, että siirryttäessä kestävämpään työmatkaliikkumiseen, se tarkoittaa autoilijoiden koh-
dalla pääasiassa siirtymistä joukkoliikenteen käyttäjiksi, ei niinkään pyöräilijöiksi tai yhteis-
käyttöautojen/kimppakyytien käyttäjiksi. Joukkoliikenteen käyttäjät puolestaan voivat siirtyä 
kävelyyn tai pyöräilyyn. Kävelijät puolestaan voivat siirtyä pyöräilyyn ja pyöräilijät kävelyyn. 
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen tukee myös joukkoliikenteen käyttöä. Kuitenkaan autoilun 
vähentämisen ja pyöräilyn lisäämisen välillä ei näytä olevan erityisen selkeää yhteyttä vaikka 
lähes neljännes autoilijoista haluaisi vähentää autoiluaan ja 16 prosenttia pyrkii pienentä-
mään autoilun aiheuttamia ilmastopäästöjä.   

Keinoja ja välineitä edistää kestävää liikkumista työpaikoilla on useita. Kaikkia toimenpiteitä 
ei kuitenkaan välttämättä tunnisteta kestävän liikkumisen edistämiseksi tai osata tunnistaa 
hyödyllisiksi toteuttaa työpaikoilla. Vaikuttavuustietoa ja helposti lähestyttävää, omaksutta-
vaa ja selkeää informaatiota toimenpiteiden edistämiseksi tulisikin olla tarjolla työpaikoille. 
Tähän haasteeseen on pyritty vastaamaan esimerkiksi toteuttamalla Fiksusti töihin -verkko-
palvelu ja muuta verkkomateriaalia. Pääkaupunkiseudulla Helsingin seudun liikenne HSL 
on toteuttanut myös muun muassa Työmatkalaskurin, joka helpottaa työpaikkojen liikku-
missuunnitelman ja -toimenpiteiden tekoa ja kartoitusta. Työpaikkojen liikkumisen ohja-
uksen t&k -ohjelman 2016-2018 yhteydessä UKK- instituutti kehitti myös VIKSU-työkalun 
työpaikojen liikkumisen ohjeuksen välineeksi. Lisäksi eri liikkumissuunnitelmien tai muiden 
ympäristö- tai terveysohjelmien tueksi on tehty kyselyitä ja seurantaa eri toimijoiden toi-
mesta. 

Pääasiassa ulkomailla tehtyjen liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden vaikuttavuustiedois-
ta voidaan todeta, että työpaikkojen liikkumisen ohjauksella on saatu aikaan hyviä tuloksia 
(2–38 prosenttiyksikön vähennyksiä henkilöautoilun kulkumuoto-osuuteen). Paras vaikut-
tavuus on projekteilla, joissa on yhdistetty pitkällä aikavälillä useita eri toimenpiteitä (Poh-
jalainen 2016). Suuresta vaikuttavuuden vaihteluvälistä huolimatta voidaan todeta, että 
liikkumisen ohjaus on kustannustehokas ja hyväksi todettu tapa vaikuttaa ainakin kulkuta-
pajakaumaan.  

6 TOIMINTAKENTTÄ
 
Liikkumisen ohjauksen toiminta organisoitiin Suomessa valtakunnan tasolla vuonna 2010. 
Päävastuu toiminnasta on Liikennevirastolla. Liikennevirasto tilaa Motivalta valtakunnal-
lista asiantuntija- ja koordinaatiotyötä. Liikkumisen ohjauksen koordinointityö perustuu 
vuosittain laadittavaan työohjelmaan. Vuodesta 2016 alkaen työohjelman keskeiseksi 
osa-alueeksi on liitetty työpaikkojen liikkumisen ohjaus. Seudullisia liikkumisen ohjauksen 
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toimijoita on suuremmilla kaupunkiseuduilla. Seudullisilla toimijoilla työpaikat ovat myös 
tärkeänä kohderyhmänä. Pääkaupunkiseudulla tällainen toimija on Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä HSL, Varsinais-Suomen alueella toimintaa edistää Valonia, joka on 
kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Lisäksi  joissakin 
kaupungeissa ja kunnissa työpaikkojen liikkumisen ohjausta tehdään paikallisesti yleensä 
ilman työpaikoilta perittävää korvausta, esimerkiksi Helsingin seudun liikenne HSL -alueella 
Työmatkalaskuria hyödyntäen. 

Toisen merkittävän toimijajoukon muodostavat eri toimijat, jotka edistävät oman tavoitteis-
tonsa mukaisesti myös liikkumisen ohjauksen osa-alueita. Tällaisia ovat esimerkiksi liikenne-
turvallisuuteen, ympäristövastuuseen, terveyden edistämiseen ja työhyvinvointiin keskittyvät 
organisaatiot. Näissä toimijoissa on jo pitkään kentällä toimineita tunnettuja organisaatioita, 
joiden brändi ja toiminta ovat selkeitä ja tunnistettavia. Aktiivisimmin voidaankin katsoa 
edistettävän työpaikoilla työhyvinvoinnin ja terveyden teemoja erilaisten ohjelmien (maksul-
listen ja maksuttomien) kautta sekä ympäristövastuuta erilaisten ympäristöohjelmien kautta 
ja liikenneturvallisuutta siihen liittyvien ohjelmien ja toimenpiteiden kautta. Vaikka teemat 
sopivat hyvin liikkumisen ohjauksen tavoitteisiin, on työmatka- ja työasiamatkaliikkuminen 
näissä ohjelmissa usein varsin pienessä roolissa.

Työmarkkinajärjestöt voivat olla keskeinen toimija työolojen ja työhyvinvoinnin kysymyksissä.  
Toistaiseksi järjestöillä ei kuitenkaan ole ollut työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa merkit-
tävää roolia.  Järjestöt vaikuttavat työpaikkojen olosuhteisiin ja työnteon tapoihin työehtoso-
pimusten ja työlainsäädännön kehittämiseen osallistumisen kautta. Liikkumisen ohjauksen 
kannalta keskeisistä asioista työehtosopimuksilla vaikutetaan muun muassa työaika- ja mat-
kustuskäytäntöihin sekä matkakorvauksiin ja toisinaan myös työpaikan sosiaalitiloihin.

Työmarkkinajärjestöjen roolia ja suhdetta liikkumisen ohjaukseen on selvitetty Mobinetin 
Liikenneviraston toimeksiantona tekemässä selvityksessä. Selvityksen perusteella vaikut-
taisi, että työmarkkinajärjestöjen näkemyksissä ja suhtautumisessa asiaan on jonkin verran 
vaihtelua. Järjestöistä suurin osa katsoo kaikkien työntekijöiden liikkumistapojen aihepiirin 
asioiden kuuluvan toimintakenttäänsä, kun taas osa katsoo kysymystä selkeämmin edun-
valvontanäkökulmasta eikä pidä esimerkiksi ympäristövaikutuksia merkittävänä tekijänä 
tai kannustimena toiminnalleen. Kaiken kaikkiaan liikkumisen ohjauksen toiminnassa yh-
teistyön lisääminen työmarkkinajärjestöjen kanssa vaikuttaa kuitenkin kannatettavalta, sillä 
kaikki tutkimukseen osallistuneet tahot olivat valmiita toimimaan asian eteen, vähintäänkin 
levittämällä tietoa ja hyviä käytänteitä.

Vielä toistaiseksi pääasiassa liikkumisen ohjaukseen keskittyvä markkinaehtoinen toiminta 
on Suomessa vähäistä ja vain muutaman tahon toteuttamaa. Toiminnan pääpainona on 
liikkumiskyselyjen ja -suunnitelmien tarjoaminen. Näiden lisäksi markkinaehtoisesti toimivia 
kestävän liikkumisen palveluita, kuten yhteiskäyttöautoja, työpaikoille tarjoavat muutamat 
yritykset. 

Käynnissä oleva liikenteen palveluiden kehitys tulee jatkossa varmasti lisäämään monipuo-
lisesti myös työpaikkojen liikkumiseen suunnattujen palveluiden tarjontaa. Joitain esimerk-
kejä on jo toteutettu tämän tilannekuvan kirjoittamisen aikaan, mutta tiedot käytöstä ja 
vaikuttavuudesta vielä uupuvat.

Monen rahoittajan ja usean toimijan toteuttama Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen t&k 
-rahoitus toteutettiin ensimmäistä kertaa Suomessa vuonna 2017. Lopputuloksena saatiin 
monta esimerkillistä hanketta, joiden tuloksia ja toimintamalleja voidaan hyödyntää jat-
kossa. Rahoitushaun tavoite toteutui, sillä hankkeiden avulla saatiin tuettua työpaikkojen 
liikkumisen ohjausta ja löydettiin toimijoita, jotka olivat kiinnostuneita innovoimaan, kehittä-
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mään ja kokeilemaan uudenlaisia keinoja kestävien kulkumuotojen suosion kasvattamiseen 
erilaisilla työmatkoilla. Lisäksi saatiin ajantasaista tietoa työpaikkojen liikkumisen ohjauksen 
nykytilasta ja toimintakentästä. 

Rahoituksen avuin toteutetuista hankkeista voidaan todeta, että:

• Ketterät kokeilut ovat hyvä tapa kehittää liikkumisen ohjauksen toimintaa, sillä tuloksiksi 
saatiin monistettavia toimintamalleja.

• Erilaisten työkalujen kehittäminen tukee ja edistää liikkumisen ohjauksen työtä; ne ovat 
oiva tapa käynnistää työpaikkojen liikkumisen ohjaus.

• Hankkeista saatiin tietoa ja kehitysehdotuksia työpaikkojen liikkumisen ohjauksen jatkoke-
hittämiseen sekä tietoa työpaikkojen liikkumisen ohjauksen markkinointiin.

• Työyhteisöt ovat selkeärajaisia kohderyhmiä, kun kehitetään uusia liikkumisen palveluita.

Onnistumisten lisäksi vahvistettiin aiemmin tunnistettuja ja löydettiin uusia haasteita työ-
paikkojen liikkumisen ohjauksessa. Aiemmat tutkimukset aiheesta korostavat pitkäjänteisen 
työn ja säännöllisen yhteistyön tuovan kaikkein vaikuttavimmat tulokset. Yksittäisistä työpai-
koista saatu tieto on tärkeää, mutta seurantatiedon kerääminen aiheesta näyttäisi vaativan 
myös laajempia joukkoja ja pidempiä ajanjaksoja. 

7 TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN VAIKUTTAVUUS
 
Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen vaikuttavuustietojen keruu on toistaiseksi ollut Suomes-
sa varsin vähäistä ja yksittäisiin työpaikkoihin keskittyvää. 

Hyviä tuloksia on saatu esimerkiksi Uudenmaan ELY-keskuksessa, jossa työmatkojen hiilidi-

KUVA: Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen keskeisiä toimijoita ja vaikuttavia tekijöitä.
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oksidipäästöt pienenivät jopa 40 prosenttia viiden vuoden jaksolla (2011–2016). Uudenmaan 
ELY-keskuksella muutos saatiin aikaan panostamalla etätyöhön ja tarjoamalla pyörällä kul-
keville työntekijöille riittävät sosiaalitilat. Uudenmaan ELY-keskus ei myöskään tarjoa työnte-
kijöilleen parkkipaikkoja ja autoilevat työntekijät vastaavat pysäköinnin kustannuksista itse.

Liikenteen ja liikkumisen ohjauksen näkökulman ulkopuolella erilaista vaikuttavuustietoa 
työpaikoilta on kerätty myös yksittäisten toimien ja osa-alueiden, kuten etätyön tai työajan 
joustojen, vaikutuksista työtehoon ja hyvinvointiin.

Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen t&k -rahoituksen avuin toteutettiin myös muun muassa 
Liikkumissuunnitelman hyödyt euroina -hanke, jossa osoitettiin, että laadukas työmatkaliik-
kumisen suunnittelu säästää rahaa ja lisää työntekijöiden hyvinvointia. Hankkeessa osoitet-
tiin selvästi, että viisaaseen liikkumiseen kannustaminen on kannattavaa. Tehdyt toimenpi-
teet eivät ole vain menoeriä, vaan ne maksavat itsensä takaisin.

8 TAVOITETILA
 
Muun muassa liikenne-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikan linjaukset ohjaavat tarvetta ja tavoit-
teita työpaikkojen liikkumisen ohjaukselle. Varsinaista tavoitetilaa tai esimerkiksi numeerista 
tavoitetta asian edistämiseksi ei ole kuitenkaan linjattu. Liikennevirasto on linjannut työpai-
kat yhdeksi kärkikohderyhmäksi, jonka kautta kestävän liikkumisen edistäminen kansallises-
ti on mahdollista ja vaikuttavaa. 
 

9 TOIMENPIDESUOSITUKSIA
 
Tilannekuvan osana päädyttiin laatimaan työpaikkojen liikkumisen ohjaukseen liittyviä 
yleisiä toimenpidesuosituksia, joita voidaan toteuttaa sekä valtakunnallisessa koordinoinnis-
sa että paikallisessa työssä eri liikkumisen ohjauksen toimijoiden ja sidosryhmien toimesta. 
Monialaisuus onkin liikkumisen ohjauksessa keskeinen tekijä, joten monialaisen yhteistyön 
vahvistaminen voidaan nähdä lähtökohtana kaikissa tässä esitetyissä toimenpidesuosituksis-
sa. Toisena merkittävänä lähtökohtana ja läpileikkaavana teemana voidaan pitää työpaikko-
jen liikkumisen ohjauksen aseman vahvistamista Suomessa. 

Yleisiä toimenpidesuosituksia: 

• Tavoitteiden asettaminen: työpaikkojen liikkumisen ohjauksen aseman vahvistamiseksi ja 
toimintakentän toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi tarvitaan tietoa ja tavoitteita työn 
tueksi.

• selvitetään valtakunnallisen tavoitteen asettamista työpaikkojen kestävälle  
liikkumiselle (sis. toimialat, maantieteellisen tarkastelun, jne.)

• lähtötason kuvaaminen

• tavoitteiden seuraamisen suunnittelu ja mittaaminen

• Toimenpiteet toimintakentällä: keskeiset toimenpiteet toimintakentällä edellyttävät ajanta-
saista ja laaja-alaista osaamista työpaikkojen liikkumisen ohjauksen aseman vahvistamiseksi.

• kestävän liikkumisen konkretisoiminen työpaikoilla (esim. oppaat ja ohjeistus pyöräpy-
säköintiin)

• osaamisen lisääminen  
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• keskeisten trendien ja toimintakentän seuraaminen

• kansainvälisten yhteyksien, tiedonvaihdon ja kumppanuuksien vahvistaminen

• Vaikuttavuuden tunnistaminen ja  viestintä: työpaikkojen liikkumisen ohjauksen työn seu-
raamiseksi, tavoitteiden laatimiseksi ja aseman vahvistamiseksi tarvitaan lisää vaikuttavuu-
den tunnistamista sekä vahvaa ajankohtaista viestintää.

• vaikuttavien esimerkkien kokoaminen ja niistä viestiminen

• vaikuttavien toimenpiteiden tarkentaminen

• vaikuttavuustiedon systemaattinen kerääminen ja vertailtavuuden varmistaminen

• Positiivisen paineen luominen: kestävän liikkumisen positiivinen vahvistaminen kaikilla toi-
minnan tasoilla. 

• positiivisten etuuksien vahvistaminen (esim. työsuhdeliput, kilometrikorvaukset)

• negatiivisten etuuksien saaminen uudelleentarkasteluun (esim. pysäköintietuudet)

• työntekijöiden asenneilmapiirin selvittäminen ja kohdennetut toimenpiteet

• valtakunnallinen viestintä ja tunnettuuden lisääminen (sis. palveluntarjoajat, eri liikku-
misen palvelut)
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