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Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä -hanke 
(TYKELI) 

• Toteutetaan vuosina 2010–2012  
• rahoittajina Liikennevirasto, HSL, Uudenmaan liitto, Trafi 
• koordinaattorina Motiva. 

Tavoitteet: 
1. Luodaan toimintamalleja kestävän liikkumisen edistämiseksi 

työpaikoilla 
2. Aktivoidaan työnantajia edistämään kestää liikkumista 

Edistetään hyviä käytänteitä 
3. Luodaan toimijaverkosto 
4. Edistetään (luodaan) markkinoita työpaikkojen liikkumisen 

ohjaukselle. 

24.8.2012 
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TYKELIN pilotit 
• Tuko ja Itella  

– Kartoitus työ- ja asiamatkojen nykytilasta ja 
suunnitelma liikkumisen kehittämiseksi  

 

• Valtionhallinto 
– Valtionhallinnon toimijoiden verkostointi viisaan 

työmatkaliikenteen edistämiseksi 
– Mukana: VM, TEM, ilmatieteen laitos, Liikennevirasto 

ja Uudenmaan ELY-keskus 
 

•  Lentokenttäalueen liikkumisen palvelujen kehittä-
minen yrityksille 
– Aviapoliksen alue 

24.8.2012 
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Miksi työpaikoilla kannattaa 
edistää viisasta liikkumista? 
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Kustannukset 

Ympäristövastuu 

Työhyvinvointi Käyttäytymismuutokset 
työmatkoilla voivat aiheuttaa 
muutoksia myös muilla matkoilla! 

24.8.2012 

Presenter
Presentation Notes
Pallurakuva otsikoista, rinnalla fiksun liikkumisen pallerokuva



Miten työpaikoilla voidaan 
edistää viisasta liikkumista? 
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Sijainti 

Infrastruktuuri 

Palvelut 

Tiedottaminen, koulutus  
ja kampanjat 

Etujen hinnoittelu 
ja sääntely 

Vuoropuhelu viranomaisten 
kanssa 

Liikkumis- 
suunnitelma 

Työn organisointiin 
liittyvät keinot 

Etätyö 

24.8.2012 

Presenter
Presentation Notes
Pallurakuva otsikoista, rinnalla fiksun liikkumisen pallerokuva



Valtionhallinnon pilotin tavoitteet 

Hankkeessa lisätään mukana olevien valtionhallinnon 
toimijoiden yhteistyötä ja toimintaa kestävän 
työmatkaliikkumisen edistämisessä.  
Pilotin tavoitteet ovat: 
• Hyvien käytäntöjen oppiminen ja levittäminen 

valtionhallinnon sisällä  
• Yhteisten käytäntöjen luominen (mm. seuranta, 

indikaattorit  
• Yhteistyön ja tiedonvaihdon koordinoinnin 

organisointi (verkosto)  
 

24.8.2012 
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Valtionhallinnon pilotin kohderyhmä 

Valtionhallinnon organisaatiot: 
– Ilmatieteen laitos 
– valtiovarainministeriö VM  
– työ- ja elinkeinoministeriö, TEM  
– Uudenmaan ELY-keskus  
– Liikennevirasto 

 

24.8.2012 
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Valtionhallinnon pilotin sisältö ja menetelmät 1/2 

• Kysely mukana oleville organisaatioille 
– Lähtötietojen ja käytäntöjen kerääminen 

• 1. työpaja 
– Ensimmäinen verkostoitumistapahtuma 
– Kyselyn tulokset 
– Hyvät käytännöt, ongelmat ja kipupisteet liikkumisen 

ohjauskeinojen käyttöönotossa ja toteutuksessa 
– Toimintamallin pohtiminen 

 

24.8.2012 
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Valtionhallinnon pilotin sisältö ja menetelmät 2/2 

• 2. työpaja 
– Verkostoitumisen toimintamalli 
– Toimenpiteiden soveltaminen omaan työyhteisöön 
– Verkosto-organisaation luominen 
– Jatkosta sopiminen 

 
 Tuloksena 

– Verkosto-organisaatio  
– Tukea toimenpiteiden toteuttamiselle omassa 

työyhteisössä 
– Verkosto ja sen toimintamalli kestävän liikkumisen 

edistämiseksi 
 

24.8.2012 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset   

24.8.2012 

Työssä koottiin kehittämisideoita ja -näkökohtia 
seuraavista aiheista: 

 
1. Johdon sitoutuminen 
2. Matkustussäännön kehittäminen 
3. Viestintä 
4. Käytössä olevat ympäristöjärjestelmät 
5. Valtionhallinnon verkoston toimintamalli 
6. Tulosten hyödyntäminen ja toiminnan jatkaminen 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

Viisaan liikkumisen organisointi ja johdon 
sitoutuminen 

Kyllä Ei 

Onko organisaationne toimintastrategiassa mainittu viisas 
liikkuminen ja siihen liittyviä tavoitteita työasiamatkojen osalta? 2 1 

Onko organisaationne toimintastrategiassa mainittu viisas 
liikkuminen ja siihen liittyviä tavoitteita kodin ja työpaikan 
välisten matkojen osalta? 

1 4 

Onko viisaaseen liikkumiseen liittyviä asioita käsitelty 
organisaation johdossa? 5 0 

Onko viisaaseen liikkumiseen liittyviä asioita käsitelty 
henkilöstöstrategiassa? 1 4 

Onko johto sitoutunut viisaaseen liikkumiseen? 3 1 
Onko organisaatiollenne määritelty etätyöpolitiikka? 4 1 
Koetteko, että valtionhallinnon matkustussääntöä olisi tarpeen 
muuttaa viisaan liikkumisen näkökulmasta? 3 1 

24.8.2012 

Johdon sitoutuminen (kysely) 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• 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. 

24.8.2012 

Johdon sitoutuminen (työpaja) 

13 



Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• vertaisverkostolla, so. valtionhallinnon organisaatioiden 
johtotason kanssakäymisellä 

• muiden valtionhallinnon organisaatioiden esimerkeillä 
• johdon omiin liikkumisvalintoihin ja  -kokemuksiin 

vaikuttamalla 
• kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan johdonmukaisella 

konkretisoinnilla liikkumiskysymyksissä 
• korostamalla, että kyse on arvojen johdonmukaisesta 

toteuttamisesta. 

24.8.2012 

Johdon sitoutumiseen vaikuttaminen (työpaja) 

14 



Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Hyödynnetään esimerkiksi tulosohjaustoimintaa, jossa eri 
organisaatioiden johtajat kokoontuvat – liikkumisen 
ohjaus -tietoisku voitaisiin ottaa yhdeksi aiheeksi 
johtoryhmän kokouksessa. 

• Hyödynnetään myös energiatehokkuussuunnitelma – sen 
yhteyteen liikkumisen ohjaus ja energiatehokkuuteen 
liittyvät keinot. 

24.8.2012 

Johdon sitoutumiseen vaikuttaminen (työpaja) 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 
Matkustussäännön kehittäminen (kysely) 
• Matkustussäännössä oleva tiukka määräys, ettei 

työmatkaa ja lomamatkaa saa yhdistää, vaatii 
korjaamista. Säännöksellä halutaan estää väärin-
käytöksiä, mutta toisaalta se lisää ympäristöhaittoja. 

• Sääntö suosii jo nyt selvästi joukkoliikenteen käyttöä. 
• Työmatkojen ja työasiamatkojen jyrkkä erottelu ei 

välttämättä johda kustannus- eikä hiilidioksidipäästöjen 
säästöihin. 

• Kävely ja pyöräily eivät näy matkustussäännössä. 
• Matkustussäännön tarkastelu viisaan liikkumisen 

näkökulmasta voi tuottaa uusia tulkintoja!  

24.8.2012 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Valtiovarainministeriö päättää matkustussäännöstä, 
tulkinnassa organisaatiokohtaisia eroja.   

• Tulkitseminen päästöjen vähentämisen, ajankäytön 
tehostamisen tai kuljettujen kilometrien näkökulmasta 
toisi parannusta. 

• Impulssi matkustussäännön uudelle tarkastelulle 
esim. TEM:stä. 

• Hallintojohtajien verkostot voisivat käsitellä asiaa ja 
luoda yleistettäviksi kelpaavia, ympäristön ja 
toiminnan tehostamisen kannalta parempia tulkintoja. 
 

 
24.8.2012 

Matkustussäännön kehittäminen (työpaja) 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Työmatkan aikana tapahtuvaa työskentelyä ei lasketa 
työaikaan kuuluvaksi, jolloin matkustusaika jätetään usein 
käyttämättä työntekoon. 

• Kehotetaan suosimaan junia, vaikka usein linja-auto olisi 
tarkoituksenmukaisempi kulkuväline. 

• Työmatkojen aloittaminen toimistolta ei aina ole 
tarkoituksenmukaista, jos koti sijaitsee kaukana toimistosta.  

• Edullisuuden korostaminen kannustaa myös lentomatkoihin. 
• Kiire luo tarpeen taksin käytölle ja lentämiselle. 
• Ulkomaille on vaikea matkustaa lentämättä. 

24.8.2012 

Matkustussäännön kehittäminen (työpaja): 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

Viisaan liikkumisen 
keinoja 

Käytössä 
Ei 

käytössä 
Tehokas Kohtalainen 

Ei kovin 
merkittävä 

En osaa 
sanoa 

Työmatkaseteli 2 3 1 3 0 1 

Liikkumissuunnitelma 1 4 2 0 0 2 

Kimppakyydit 1 4 1 0 2 1 

Taloudellisen ajon koulutus 1 4 1 1 2 0 

Pyöräpysäköinti 5 0 2 2 0 0 

Yhteiskäyttöpyörät 2 3 0 0 3 1 

Suihku/peseytymistilat/vaihtovaatteid
en säilytystilat 

5 0 4 0 0 0 

Etätyömahdollisuus/etätyövälineet 5 0 1 2 0 0 

Yhteiskäyttöautot tai virka-autojen 
yhteiskäyttö 

1 4 1 1 1 1 

Tempaukset ja kilpailut 5 0 1 2 1 0 

24.8.2012 

Lisäksi käytössä on yksiköittäin matkakortteja työasialiikkumiseen sekä 
pysäköintipaikkojen kalliimpi hinnoittelu, pyöräilyyn liittyvät toimet (esim. 
pienet huoltotyöt)  

Kysely: viisaan liikkumisen keinojen käyttö 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Olemassa oleva tieto ja keinot käyttöön ja laajaan 
jakeluun valtionhallinnon sisällä ja eri virastoissa. 

• Kunkin viraston/laitoksen intranetiin  selkeä paikka 
liikkumisen ohjauksen asioille → tapahtumat etusivulle. 

• Johdon pitää sitoutua asiaan. 

24.8.2012 

Viestintä: tavoitteita (työpaja): 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Liikkujan viikko, pyöräilyviikko, etätyöpäivä, autoton 
päivä; kaikki TYKELIssä olevat organisaatiot näihin 
mukaan 

• Kokouskutsuihin fiksut liikkumisvaihtoehdot 
• Muutosagentteja kannattaa hyödyntää tässäkin 
• YKSINKERTAINEN viestintä on kaunista! 

24.8.2012 

Viestintä: toistuvia tapahtumia ja asioita, 
joista pitää viestiä (työpaja) 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Energiatehokkuussuunnitelmia on tehty vain yhdessä 
organisaatiossa ja se sisältää liikkumiseen, kuten kodin 
ja työpaikan välisiin matkoihin, liittyviä asioita. Viestintä 
on tässäkin asiassa todella tärkeää. Muissa 
organisaatioissa suunnitelma on vasta tekeillä. 

• Ympäristöjohtamisjärjestelmänä kolmessa 
organisaatiossa on Green Office. 
 

24.8.2012 

Käytössä olevat ympäristöjärjestelmät (kysely) 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

Ensimmäisessä työpajassa pohdittua 1/3: 

24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli 

• Aika ja energia eivät riitä erillisen verkoston luomiseen 
ja ylläpitämiseen: verkoston toimittava osana jo 
olemassa olevaa verkostoa sekä organisaation sisällä 
että ulkopuolella. 

• Organisaation sisällä: esimerkiksi Green Office, 
ilmastotiimi, ympäristöohjelmaryhmä, energia-
tehokkuussuunnitelma, toimitilojen hallinta tms. 

• Organisaation ulkopuolella: johtotason verkosto, joka 
osaltaan vaikuttaa yksittäisen organisaation johdon 
sitoutumiseen. 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

Ensimmäisessä työpajassa pohdittua 2/3 
LIVE:n alaverkostona: 
• Valtionhallinnon pilotin yhteystieto/sähköpostilista osaksi 

liven tiedotuslistaa 
• Hyödynnetään LIVEä osaamisen kehittäjänä 
• Live-tilaisuuksiin erillinen TYKELI-sessio 
• Sähköpostilistalle vapaamuotoista tiedotusta 

työmatkaliikkumisen asioista keneltä hyvänsä listan 
jäseneltä 

• Listaa voidaan laajentaa myös nyt mukana olevien 
tahojen ulkopuolelle. 

 

24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

Ensimmäisessä työpajassa pohdittua 3/3 
• Tapaamisten järjestely: vapaamuotoisesti tulossa 

olevien tapahtumien mukaan tai tarpeen vaatiessa 
• Luotava vähän kuormittava mutta tiedonvälityksen 

kannalta tehokas järjestelmä 
• Esimerkiksi Facebook-sivut tai blogi, joiden ylläpitäjinä 

voivat toimia innokkaat ympäristövastaavat tai muut 
liikkumisen ohjauksesta kiinnostuneet. 

24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

Toisessa työpajassa kehitettiin toimintamallia 
kahden vaihtoehtoisen lähestymistavan avulla: 
 
1. SOSIAALINEN MEDIA VERKOSTOINNIN 
VÄLINEENÄ 
2. VALTIONHALLINNON LIIKKUMISEN 
OHJAUKSEN VERKOSTO OSANA LIVE-
VERKOSTOA 

24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

+ Somessa voidaan jakaa tietoa nopeasti, 
osallistumiskynnys matala. 

+ Voidaan esim. tiedottaa tapahtumista, haastaa 
toisia, kertoa omasta toiminnasta. 

+ Vertaisjäsenten kommentoinnista ja keskusteluista 
käytännön hyötyä. 

+ Ei kuormita sähköpostia, keskusteluja voi seurata 
silloin kun itselle sopii. 

+ Yleensä kevyt ylläpidettävä. 

+ Sivut voi sulkea ulkopuolisilta. 

 
24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli/ 
Sosiaalinen media (lyh. some) 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

Mahdollisia alustoja: 
• Facebook 
• Yammer - yrityksille tarkoitettu Facebook-tyyppinen 

verkkosivusto. 
• Valtioneuvoston intranet Senaattori 
• Verohallinnon sivut tai muu vastaava. 
 

24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli/ 
Sosiaalinen media (lyh. some) 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Hyödynnetään olemassa olevaa verkostoa 

• Liven tapahtumat ja uutiskirjeet tiedoksi 
valtionhallinnon verkostolle, tapahtumista hyviä 
ideoita 

• Valtionhallinnon liikkumisenohjauksen verkoston 
kautta tukea muille, olemassa oleville verkostoille, 
esim. energiatehokkuusryhmä, ilmastotiimi, 
ministeriöiden kestävän kehityksen toimikunta → 
liikkumisen ohjaus osaksi ja tarkastelun kohteeksi 
myös näissä.   

 

24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli/ 
LIVE-verkoston osana 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Valtionhallinnon Green Office -verkosto 
(Senaattikiinteistöt vetovastuussa),  
– 6.6.2012  kaikille avoin tapaaminen 

• Verohallinto 
– edelläkävijä ympäristöasioissa 

• Senaattikiinteistöt 
– TEM green lease -kokeilussa 

• ELY-keskus  
– sopii ensimmäisen tapaamisen sähköpostilistan 

perusteella. 
 

24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli/ 
Mahdollisia vastuutahoja ja raameja toiminnalle: 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Kaikki organisaatiot eivät kuulu Green Officeen. 

• Kaikki organisaatiot eivät kuulu LIVE-verkostoon 

• Pelkän sähköpostilistan käyttäminen voi tuntua 
kömpelöltä. 

• Somen käyttöä työpaikalla on voitu rajoittaa. 

• Somessa toimiminen ei ole kaikille luontevaa. 

• Resurssipula 

24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli/ 
Rajoitteita eri lähestymistavoissa: 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Toisessa työpajassa oli tavoitteena valita  
valtionhallinnon liikkumisen ohjauksen verkoston 
jatkotyöskentelyn toteuttamistapa.  

• Kumpikin edellä esitetty toimintamalli sai 
kannatusta, mutta yhteiseen, kaikkia tyydyttävään 
toimintatapaan sitoutuminen jäi kuitenkin 
avoimeksi. 

• Sähköpostiverkosto on syntynyt jo tämän työn 
aikana. 

 
 

24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset  

Verkoston jatkosta sovittiin kuitenkin seuraavaa: 
• U-ELY/Eini Hirvenoja kutsuu kokoon 

ensimmäisen tapaamisen, joka pidetään 
alkusyksyllä ELY-keskuksessa.  
– Eini H. laittaa sähköpostijakeluun ehdotukset 

tapaamisen aiheista. 

 

24.8.2012 

Tulosten hyödyntäminen ja toiminnan jatkaminen 1/2 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

Oman organisaation liikkumisenohjaustoimien jatko: 
• Eri organisaatioiden jatkotoimet koottiin 

lomakkeille. 

• Kaikki organisaatiot aikoivat jatkaa liikkumisen 
ohjausta ja nimesivät omalta kannaltaan 
ajankohtaisimpia uusia toimenpiteitä. 

• Moniin pilotissa esiteltyihin toimiin oltiin 
tarttumassa eri organisaatioissa. Pilotti tarjosi 
vahvistusta ja käytännön esimerkkejä 
toimenpiteiden toteuttamiselle. 

 

24.8.2012 

Tulosten hyödyntäminen ja toiminnan jatkaminen 2/2 
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Valtionhallinnon pilotti  

• Työn aikana pidettiin viisi esitystä liikkumisen 
ohjauksen hyvistä esimerkeistä, kuten:  
– etätyön mahdollisuudet ja käytännöt 
– liikkumiskyselyt 
– työmatkasetelit 
– Green Office -järjestelmä 

• Lisäksi jaettiin runsaasti käytännön kokemuksia 
liikkumisen ohjauksen kipupisteistä ja 
onnistumisista. 

• Verkoston jäsenet tutustuivat toisiinsa ja verkoston 
vertaistuki koetaan tärkeäksi. 

24.8.2012 

Vaikutukset 1/2 
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Valtionhallinnon pilotti  

• Verkoston jäsenet ovat saaneet lisää tiedollisia 
valmiuksia ryhtyä toteuttamaan liikkumisen 
ohjauksen toimenpiteitä. 

• Tämän työn yhteydessä syntynyttä verkostoa 
voidaan laajentaa myös muihin valtionhallinnon 
organisaatioihin. 

• Pilotti on tarjonnut ideoita ja työkaluja verkoston 
toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen sekä 
liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden edistämiseen 
organisaatioiden sisällä. 
 

24.8.2012 

Vaikutukset 2/2 
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Valtionhallinnon pilotti  - aikataulu 2012 

• 9.3. ohjausryhmän kokous työn tarkentamiseksi 
• 14.3. aloituslupa projektille 
• 15.3. kyselyluonnos  
• 22.3. kyselyn julkaisu  
• 29.3. 1. työpajan ennakkotehtävät 
• 4.4. 1. työpaja 
• 16.4. 2. työpajakutsu 
• 29.5. 2. työpaja  
• kesäkuu: raportointi 
• syyskuu: pilotin jatkotapaaminen 

24.8.2012 
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Valtionhallinnon pilotti  - yhteystiedot 1/3 

Konsultit: 
Linea Konsultit Oy 
Annamari Ruonakoski  
Projektipäällikkö  
annamari.ruonakoski@linea.fi  
 
Sito Oy 
Maija Krankka 
Apulaisosastopäällikkö 
maija.krankka@sito.fi 
 

24.8.2012 
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Valtionhallinnon pilotti  - yhteystiedot 2/3 

Koordinointi: 
Motiva Oy 
Okariina Rauta  
Asiantuntija  
okariina.rauta@motiva.fi 
 
Sonja Heikkinen 
Johtava asiantuntija 
sonja.heikkinen@motiva.fi 
 

24.8.2012 
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Valtionhallinnon pilotti - yhteystiedot 3/3 
– yhteistyökumppanit 

24.8.2012 

Ilmatieteen laitos: 
Sari Hartonen, 
Ylimeteorologi 
sari.hartonen@fmi.fi 

Liikennevirasto: 
Matti Holopainen, 
Joukkoliikenneasiantuntija 
matti.holopainen@liikennevirasto.fi 

  
 

työ‐ ja elinkeinoministeriö:  
Mika Honkanen, 
Neuvotteleva virkamies 
mika.honkanen@tem.fi 

valtionvarainministeriö: 
Päivi Valkama, 
Budjettisihteeri 
paivi.valkama@vm.fi 
 

  
 

 

Uudenmaan ELY‐keskus: 
Eini Hirvenoja, 
Liikennejärjestelmäasiantuntija 
eini.hirvenoja@ely‐keskus.fi 
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Yhteenveto 1/3 
• Hankkeen tavoitteena oli lisätä mukana olevien 

valtionhallinnon toimijoiden yhteistyötä ja toimintaa 
kestävän työmatkaliikkumisen edistämisessä.  

• Työn aikana tehtiin osallistujille kysely nykyisistä 
toimintatavoista sekä järjestettiin kaksi työpajaa 
ajatustenvaihtoa ja ideointia varten. 

• Työpajoissa pidettiin 5 esitystä liikkumisen 
ohjauksen hyvistä esimerkeistä, jaettiin käytännön 
kokemuksia ongelmista ja onnistumisista 
osallistujien kesken sekä koottiin yhteystietolista, 
jonka perusteella jatkotyöskentely on mahdollista. 

• Lopuksi koottiin ajatuksia organisaatiokohtaisista 
jatkotoimista. 

24.8.2012 
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Yhteenveto 2/3 
• Työmatkakysely aiottiin toteuttaa niissä 

organisaatioissa, joissa sitä ei ole vielä toteutettu, 
muualla hyväksi havaittujen mallien mukaisesti 
(mallina esim. TEM tai Uudenmaan ELY-keskus). 

• Kyselyn avulla voidaan suunnitella kullekin 
organisaatiolle parhaiten sopivat viisasta liikkumista 
edistävät toimenpiteet, tehokas viestintä (mm. 
intranet) mukaan lukien. 

• Organisaatioiden johdon sitouttamiseksi voidaan 
hyödyntää mm. tulosohjaustoimintaa ja johtajien 
verkostotapahtumia sisällyttämällä niihin esimerkiksi 
tehokkaat tietoiskut viisaan liikkumisen edistämisen 
vaikutuksista henkilöstön hyvinvointiin. 
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Yhteenveto 3/3 
• Energiatehokkuussuunnitelmiin sisällytetään 

liikkumisen ohjaus. 
• Matkustussäännön tulkitseminen viisaan liikkumisen 

näkökulmasta otetaan organisaatioissa esille. 
• Valtionhallinnon pilotissa mukana olleiden 

organisaatioiden yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen 
jakamista jatketaan ainakin verkostotapahtumissa, 
joista ensimmäinen jo sovittiin työn aikana.  

• Muista toimintatavoista verkoston jatkotyöskentelyä 
varten ei saatu sovittua työn aikana, mutta eri 
mahdollisuuksia pohdittiin laajasti. 
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