
VALTIONHALLINNON TOIMIJOIDEN VERKOTTAMINEN 
TYKELIn pilottien verkottumistilaisuus 4.9.2012 
 



TEKIJÄT 

4.9.2012 

Verkottumassa (yhteyshenkilöt): 
 Ilmatieteen laitos / Sari Hartonen 
 Liikennevirasto / Matti Holopainen 
 työ- ja elinkeinoministeriö / Mika Honkanen 
 valtiovarainministeriö / Päivi Valkama 
 Uudenmaan ELY-keskus / Eini Hirvenoja 
 
Konsultteina: 
 Linea Konsultit Oy / Annamari Ruonakoski 
 Sito Oy / Maija Krankka 



TAVOITTEET 

4.9.2012 

Lisätään mukana olevien valtionhallinnon toimijoiden yhteistyötä ja toimintaa 
kestävän työmatkaliikkumisen edistämisessä. 
 

Green Office ‐toimintaan liittyminen on ollut monessa valtionhallinnon yksikössä 
alkusysäys liikkumiseenkin liittyvien toimenpiteiden toteuttamisessa (mm. VM, 
Ilmatieteen laitos, TEM).  
 
TEM on ohjeistanut valtionhallinnon yksiköt laatimaan 
energiatehokkuussuunnitelman, jonka yhtenä osana käsitellään liikennettä ja 
liikkumista.  
 
Liikenteen kysynnän hallintaan ja liikkumisen ohjaukseen liittyviä asioita on 
Liikenneviraston ja Uudenmaan ELYn perustehtävissä; katsetta on pikku hiljaa 
kohdistettu myös oman organisaation toimintaan näissä aiheissa 

 
Hyvien käytäntöjen oppiminen ja levittäminen valtionhallinnon sisällä 
Yhteisten käytäntöjen luominen 
Yhteistyön ja tiedonvaihdon koordinoinnin organisointi 



TOTEUTUS JA TOIMENPITEET 

4.9.2012 

Osallistumisesta kiinnostuneiden tahojen kokoontuminen, tutustuminen ja 
alkukeskustelut Motivan johdolla. 

 
Konsulttivetoinen osuus 
Lähtötietojen ja käytäntöjen kerääminen kyselyllä 
 
Kaksi työpajaa / käsitellyt aihepiirit: 

 
o Johdon sitoutuminen ja sitoutumiseen vaikuttaminen 
o Matkustussäännön kehittäminen, tarkastelu viisaan liikkumisen näkökulmasta 
o Käytössä olevat ympäristöjärjestelmät 
o Viisaan liikkumisen keinojen hyödyntäminen 
o Viestintä viisaan liikkumisen keinoista 
o Valtionhallinnon verkoston toimintamalli, toiminnan jatkaminen 
 
Käytännön esimerkkejä mm. liittyen liikkumiskyselyihin, etätyön mahdollisuuksiin ja 
käytäntöihin, työmatkaseteleihin 
  
 



KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN JA JATKO 

4.9.2012 

Valtionhallinnon verkosto on syntynyt, vielä pieni, mutta vahvistuminen toiveissa  
Ensimmäinen kokoontuminen syyskuussa Uudenmaan ELYssä 
 
Mukana pilotissa olleet organisaatiot (5 toimijaa) – laajentaminen? 
 
Mitä yhteisiä kehittämistarpeita tullut esiin esim. liikkumiskyselyissä viisaan 
liikkumisen edistämisessä valtionhallinnon työpaikoilla? 
 
Pilotin työpajoissa esiin nousseet kehittämistarpeet 
 
Olisiko syytä toimia yhdessä asioiden eteenpäin viemiseksi ja miten? 
 
 
  



HAASTEET JA ESILLE NOUSSEET 
KYSYMYKSET 

4.9.2012 

Osallistuminen hankkeen kyselyyn ja työpajoihin oli vaihtelevaa ja vähäistä / 
organisaatio 
 
Haasteita: 

• Johdon sitoutumiseen vaikuttaminen / johdon tuki liikkumisen ohjauksen 
toimenpiteiden toteuttamisessa 
• Matkustussäännön kehittäminen 
• Liikkumisen ohjauksen asioiden näkyminen organisaatioiden välisissä 
johtotason verkostoissa 
• Viestintä 

 
Onko pilottihanke näkynyt mitenkään osallistuvien tahojen toimissa? Mitä hyötyä 
hankkeesta on ollut? 

”Vertaistukea” 
Tietoa ja ideoita liikkumisen ohjauksen toimenpiteisiin liittyen 
Verkoston itu 
Muuta? 
 

 
  


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

