
Tampere 2009

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät
Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes

Tiedonhall innan ja logisti ikan laitos

Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74



  

 



Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos.
Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät.
Tutkimusraportti 74
Tampere University of Technology. Department of Business Information
Management and Logistics. Transportation Systems.
Research Report 74

Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja
kannustinjärjestelmät

Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
Tampere 2009



Kansikuvat: Tommi Mäkelä

ISBN 978-952-15-2107-2 (nid.)
ISBN 978-952-15-2108-9 (PDF)
ISSN 1797-9072



TIIVISTELMÄ 
 Julkaisuajankohta 

26.1.2009 
Tekijät 
Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki, Matti Liedes 
Julkaisun nimi 
Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät 
Tiivistelmä 
Tämän tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää energiatehokkuuden seuranta- ja 
kannustinjärjestelmiä kuljetusyritysten käyttöön. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi 
Tampereen teknillisen yliopiston tiedonhallinnan ja logistiikan laitos yhteistyössä 
EC-Tools Oy:n, Tampereen kaupungin liikennelaitoksen ja Transpoint Oy Ab:n kanssa. 
Tutkimus on osa laajaa Raskas ajoneuvokalusto: turvallisuus, ympäristöominaisuudet ja 
uusi tekniikka 2006–2008 -tutkimushanketta. 
 
Kuljettajien ajotavoilla on hyvin suuri merkitys energiankulutukseen. Tarkka ja 
automaattinen polttoaineenkulutuksen kuljettaja- ja autokohtainen seuranta on perus-
edellytys energiankulutuksen pienentämiselle. Kuljettajakohtainen seuranta mahdollistaa 
palautteen antamisen, palkitsemisen ja kohdennetun koulutukseen ohjaamisen, eli kuljet-
tajien kannustinjärjestelmän luomisen. Seurannan oikeudenmukainen ja luotettava 
toteutus on kuitenkin ollut vaikeaa, koska polttoaineenkulutukseen vaikuttavat suuresti 
myös kuljettajasta riippumattomat tekijät, kuten tien geometria, muun liikenteen määrä 
ja auton ominaisuudet. Nykyaikainen tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa kuitenkin 
älykkäiden kuljetusyritysten energiankulutuksen seuranta- ja kannustinjärjestelmien 
rakentamisen. Älykkäissä järjestelmissä kuljettajan vaikutus polttoaineenkulutukseen 
saadaan erotettua ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta, jolloin kuljettajien oikeuden-
mukainen vertailu, palkitseminen ja kohdennettu kouluttaminen ovat mahdollisia. 
Kuljettajien taloudellisen ajotavan kannustinjärjestelmällä voidaan parantaa ja pitkittää 
taloudellisen ajotavan koulutusten vaikutuksia, mikä tuo säästöjä kuljetusyritykselle. 
Onnistunut seuranta- ja kannustinjärjestelmä kiinnittää koko yrityksen henkilöstön 
huomion taloudelliseen ajotapaan ja kannustaa niin henkilökohtaiseen panokseen kuin 
yhteistyöhön kuljetusyrityksen energiankulutuksen pienentämiseksi ja siten yrityksen 
kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. 
 
Tässä tutkimuksessa Tampereen kaupungin liikennelaitokselle kehitetty seuranta-
järjestelmä on osoittautunut periaatteiltaan toimivaksi kaupunkibussiliikenteen käyttöön. 
TKL:n järjestelmän ytimessä olevaa laitteistoa ja vertailuryhmäajattelua voidaan 
soveltaa myös pitkämatkaiseen bussiliikenteeseen ja kuorma-autoliikenteeseen. 

Avainsanat 
kannustinjärjestelmä, taloudellinen ajotapa, seurantajärjestelmä, polttoaineenkulutus 
Sarjan nimi ja numero 
Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja 
logistiikan laitos. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. 
Tutkimusraportti 74 

Kokonaissivumäärä 
98 

ISSN 
1797-9072 

ISBN 
978-952-15-2107-2 
978-952-15-2108-9 (PDF) 



  

 



  

 Date of publication 
 26.1.2009 

Authors 
Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki, Matti Liedes 
Name of the publication 
Energy efficiency monitoring and incentive systems in transportation companies 
Abstract 
The aim of this study was to develop energy efficiency monitoring and incentive 
systems for transport companies. This study was carried out at the Department of 
Business Information Management and Logistics at Tampere University of Technology, 
in association with EC-Tools Oy, Tampere City Transport and Transpoint Oy Ab. 
The study is part of a broader research project Heavy-duty Vehicles: Safety, Environ-
mental Impacts and New Technology 2006-2008. 
 
Drivers’ driving patterns have a great effect on energy consumption. Accurate and 
automatic driver and vehicle specific monitoring of fuel consumption is a prerequisite 
for reducing fuel use. Driver specific monitoring enables regular feedback, rewarding 
and allocated training for drivers. These constitute an incentive system. The problem 
with incentive systems in transportation companies has been the difficulty of comparing 
drivers’ performances, especially their fuel consumption. Difficulties stem from external 
factors like road geometry, vehicle type and amount of traffic, passengers or cargo, 
which all have considerable effect on fuel consumption. Current information and 
communication technology, however, enable the development of intelligent monitoring 
and incentive systems for transport companies. In intelligent systems, drivers’ effect and 
external factors’ effect on fuel consumption are distinguished and thus fair comparison, 
rewarding and allocated training of drivers are possible. Ecodriving incentive systems 
for drivers have the potential to maintain and enhance the effects of ecodriving trainings, 
thereby reducing fuel costs. A successful incentive system helps the company’s 
personnel to focus on ecodriving and motivates personal effort and co-operation in order 
to reduce energy use and thus enhance company’s profitability and competitiveness. 
 
The monitoring system developed for Tampere City Transport in this study has proved 
to be functional for urban bus operations. The equipment and the idea of grouping 
comparable runs, which are the core of this system, can also be applied to long distance 
bus operations and truck operations. 

Keywords 
incentive system, ecodriving, monitoring system, fuel consumption 
Serial name and number 
Tampere University of Technology. Department of 
Business Information Management and Logistics. 
Transportation Systems. Research Report 74

Pages, total 
98 

ISSN 
1797-9072 

ISBN 
978-952-15-2107-2 
978-952-15-2108-9 (PDF) 



  

 



 

Alkusanat 

Tämä tutkimus on osa Raskas ajoneuvokalusto: turvallisuus, ympäristöominaisuudet ja 
uusi tekniikka (RASTU) -tutkimushanketta. Tutkimus on tehty Tampereen teknillisen 
yliopiston tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella. Tutkimusryhmään ovat kuuluneet 
tutkija Heikki Liimatainen, erikoistutkija Harri Rauhamäki, lehtori Markus Pöllänen, 
tutkimusapulainen Hanne Tiikkaja ja tutkimusapulainen Elisa Sihvola. 

Energiatehokas liikenne on noussut tärkeäksi tavoitteeksi 2000-luvun alkupuolella. 
Ilmastonmuutoksesta keskustellaan nyt kansainvälisesti enemmän kuin koskaan. Ener-
gian hinta ja saatavuus ovat myös tämän ajan teemoja. Raakaöljyn hintaennätys kesällä 
2008 havahdutti pohtimaan energian säästämistä ja vaihtoehtoisia polttoaineita. Vaikka 
tällä hetkellä raakaöljyn hinta on varsin alhainen, pitkällä aikavälillä energian hinnan 
arvioidaan olevan nousukäyrällä. Tämä johtuu maailmanlaajuisesta kysynnästä, joka 
juuri nyt taloudellisen toimeliaisuuden hidastuttua on tilapäisesti alentunut. Lyhyen 
aikavälin ilmiöiden varaan ei kuitenkaan voi rakentaa mitään, vaan on pystyttävä kehit-
tämään liikennejärjestelmiä pitkällä aikavälillä ja kestävän kehityksen mukaisesti. 

Tässä tutkimuksessa on paneuduttu raskaiden ajoneuvojen energiansäästöön. Keskei-
simpänä keinona on tarkasteltu kuljettajien ajotapojen ohjausta energiataloudellisem-
paan suuntaan. Ajotavoilla on huomattavan suuri vaikutus polttoaineenkulutukseen, 
mikä on paitsi ekologinen kysymys myös erittäin tärkeää liikenne- ja kuljetusyritysten 
talouden kannalta. 

Liikenneolosuhteet vaihtelevat suuresti, jolloin kuljettajien ajotapojen vaikutus poltto-
aineenkulutukseen jää helposti näkemättä. Tämän tutkimuksen tuloksena on kehitetty 
menetelmä, jolla keskeisten polttoaineenkulutukseen vaikuttavien tekijöiden merkitys 
pystytään riittävällä tarkkuudella ottamaan huomioon. Tällöin yksittäisen kuljettajan 
ajosuorituksen ”käsiala” päästään tunnistamaan. Tuloksella on erittäin suuri sovellus-
arvo kuljettajien kannustinjärjestelmiä kehitettäessä. 

Tampereen kaupungin liikennelaitos on jo käyttänyt menetelmällä tuotettuja raportteja 
kuljettajien kehityskeskustelujen tukea ja kuljettajien suhtautuminen järjestelmään on 
ollut myönteisen kiinnostunutta. Tampereen kaupungin liikennelaitos on toiminut tut-
kimuksessa linja-autoliikenteen ja Transpoint Oy Ab kuorma-autoliikenteen esimerkki-
yrityksenä. Laite- ja järjestelmätoimittajana on toiminut EC-Tools Oy, jonka toimitus-
johtaja Matti Liedes on osallistunut myös tämän raportin laatimiseen. 

Haluan lausua parhaat kiitokset yhteistyökumppaneille ja tutkimusryhmälle mitä ajan-
kohtaisimman ja yhteiskunnallisesti tärkeän teeman hyväksi tehdystä työstä! 

Jorma Mäntynen 
liikenne- ja kuljetustekniikan professori  
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1 Johdanto 

Suoritukseen perustuva palkitseminen on yleistynyt suuresti yrityksissä viime vuosi-
kymmenien aikana. Myös kuljetusalan yrityksissä on kokeiltu suoritukseen perustuvia 
tulos- tai kannustinpalkkausjärjestelmiä. Näiden soveltaminen on kuitenkin jäänyt vä-
häiseksi suurimmaksi osaksi sopivien ja oikeudenmukaisten mittareiden löytämisen 
vaikeuden vuoksi. Kuljetusyrityksissä on kokeiltu monenlaisia mittareita ja mittaus-
menetelmiä. Erityisen kiinnostuksen kohteena on ollut polttoaineenkulutuksen mittaus, 
joka on kuitenkin todettu hyvin vaikeaksi. Suurin syy polttoaineenkulutuksen mittaami-
sen vaikeuteen on siihen vaikuttavien tekijöiden moninaisuus. Polttoaineenkulutukseen 
vaikuttaa monia kuljettajan toimista riippumattomia ulkoisia tekijöitä. Ulkoisten tekijöi-
den, kuten liikennetilanteen, sään, tien geometrian ja auton kuormituksen, vaihtelut 
asettavat kuljettajat varsin epätasa-arvoiseen asemaan. Polttoaineenkulutustietojen ke-
rääminen on myös ollut hyvin työlästä. Kuljetusyrityksissä onkin keskitytty helpommin 
mitattavista asioista, kuten turvallisuudesta, palkitsemiseen. 

Polttoainekustannukset ovat kuljetusyrityksen toiseksi suurin menoerä henkilöstö-
kustannusten jälkeen. Polttoaineen hinnan jatkuva nousu 2000-luvun alkupuolella on 
lisännyt kuljetusyritysten mielenkiintoa polttoaineenkulutuksen vähentämistä kohtaan. 
Ajoneuvojen seurantajärjestelmien, satelliittipaikannuksen, tiedonsiirtoteknologian ja 
tietojenkäsittelyn kehittyminen ovat myös avanneet uusia mahdollisuuksia poltto-
aineenkulutuksen ja kuljettajan ajotavan luotettavaan ja tasapuoliseen mittaamiseen sekä 
mittaustiedon pohjalta palkitsemiseen. 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Tämä tutkimus on laajan kolmivuotisen RASTU (raskas ajoneuvokalusto: turvallisuus, 
ympäristöominaisuudet ja uusi tekniikka) -tutkimushankeen energiatehokkuuden hallin-
ta- ja kannustinjärjestelmiä käsittelevän alaprojektin loppuraportti. Loppuraportti poh-
jautuu merkittäviltä osin Tampereen teknillisessä yliopistossa maaliskuussa 2007 hy-
väksyttyyn Heikki Liimataisen diplomityöhön ”Taloudelliseen ajotapaan kannustavat 
järjestelmät kuljetusyrityksissä” sekä tutkimuksen aikana julkaistuihin artikkeleihin 
(Liimatainen 2008a, 2008b, 2008c). Tutkimus on jatkoa Tampereen teknillisessä yli-
opistossa toteutetulle Raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestel-
mien kehittäminen -tutkimukselle (2003–2005), jossa kehitettiin polttoaineenkulutuksen 
ja ajotavan mittaamiseen soveltuvia järjestelmiä. Tutkimuksen johtopäätöksissä todet-
tiin, että säästötoimenpiteitä voidaan edelleen kehittää ja ottaa käyttöön esimerkiksi 
energiankulutukseen perustuvia kannustinjärjestelmiä (Rauhamäki et al. 2006, s. 64). 
Tämä havainto pohjusti käsillä olevan tutkimuksen tarpeellisuutta. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia kuljettajien kannustinjärjestelmien soveltuvuutta 
kuljetusalan yrityksiin ja löytää vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten kuljetus-
yritykset voivat säästää polttoainetta? Miten ajotapaa ja polttoaineenkulutusta voidaan 
seurata ja tietoja hyödyntää? Kuinka paljon kuljettajan ajotapa vaikuttaa polttoaineenku-
lutukseen? Miten kuljettajan ajotapaan voidaan vaikuttaa? Voidaanko seurantajärjestel-
mien tietoja hyödyntää kuljettajien palkitsemisessa? Millainen energiankulutukseen 
perustuva kannustinjärjestelmä voi olla kuljetusalalla? Kuinka tällainen järjestelmä 
rakennetaan? 

Kysymyksiin pyritään vastaamaan käytännönläheisesti kuljetusyritysten näkökulmasta. 
Kuljetusyrityksellä tarkoitetaan tässä työssä raskaalla kalustolla, eli kuorma- tai linja-
autoilla liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä. Kannustinjärjestelmällä puolestaan tarkoi-
tetaan työsuorituksiin liittyvää motivointia ja koulutusta sekä suoritusten seuraamiseen 
perustuvaa palkkioiden maksua ja palautteen antamista. 

Luvun 2 tarkoituksena on kuvata kuljetusyritysten toimintaympäristöä, energiankäyttöä 
ja siitä aiheutuvia päästöjä sekä esitellä energiankäytön vähentämisen keinoista talou-
dellista ajotapaa. Luvussa 3 esitellään kuljetusyritysten telematiikkajärjestelmiä. Nel-
jännessä luvussa tarkastellaan yleisesti ihmisten motivointia ja kannustamista sekä pal-
kitsemisen kokonaisuutta ja suoritukseen perustuvan palkitsemisjärjestelmän rakenta-
mista. Viidennessä luvussa esitellään kannustinjärjestelmien soveltamista kuljetusalalla 
kirjallisuuslähteistä ja haastatteluista kerättyjen tietojen pohjalta. Kohdeyrityksestä, 
haastatteluista ja kirjallisuusselvityksessä saatujen kokemusten pohjalta esitellään tässä 
luvussa myös yleisiä ohjeita kannustinjärjestelmän kehittämiseen ja käyttöön kuljetus-
yrityksessä. Kerättyä tietämystä hyödynnetään luvussa 6 kannustinjärjestelmän raken-
tamisessa kohdeyrityksenä toimivissa Tampereen kaupungin liikennelaitoksessa (vuo-
den 2009 alusta Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos) ja Transpoint Oy Ab:ssä. 
Luvussa 7 tarkastellaan tehtyä tutkimusta ja esitetään suosituksia jatkotoimenpiteiksi. 
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2 Kuljetusalan polttoaineenkulutus 

Suomessa toimi vuonna 2006 Tilastokeskuksen (2008a) mukaan 11 413 raskaalla kalus-
tolla tieliikennettä harjoittavaa yritystä. Linja-autoliikenteen yrityksiä oli 518 ja näiden 
liikevaihto oli noin 800 miljoonaa euroa vuodessa. Tavarankuljetusyrityksiä oli 10 895 
ja liikevaihto noin 5,0 miljardia euroa vuodessa. Raskaan kaluston yritykset työllistivät 
50 243 henkilöä, joista 11 825 työskenteli linja-autoyrityksessä ja 38 418 tavaran-
kuljetusyrityksessä. Yrityskoot kuljetusalalla ovat tyypillisesti varsin pieniä. Linja-
autoliiton (2006) jäsenyrityksistä yli 40 prosentilla on viisi autoa tai vähemmän. Suo-
men kuljetus ja logistiikka SKAL ry:n (2006) jäsenyrityksistä puolestaan 57,3 % on 
yhden kuorma-auton yrityksiä. 

Kuljetusyritykset kuluttivat vuonna 2007 noin 1,16 miljoonaa tonnia eli noin 1,38 mil-
jardia litraa dieselpolttoainetta (VTT 2008). Kuljetusyritysten energiankulutus aiheutuu 
lähes kokonaan autojen polttoaineenkulutuksesta. Esimerkiksi linja-autoyrityksissä 
autojen osuus on Motivan (2003) mukaan 95 prosenttia energiankulutuksesta, lopun 
ollessa lähinnä rakennusten lämmityksen osuutta. Hiilidioksidipäästöjen määrä on suo-
rassa yhteydessä polttoaineenkulutukseen. Polttoaineen palaessa täydellisesti palamis-
tuotteena syntyy hiilidioksidia ja vettä. Yksi litra raskaissa ajoneuvoissa käytettävää 
dieselpolttoainetta tuottaa palaessaan 2,66 kg hiilidioksidia (VTT 2008). Hiilidioksidi 
sinänsä ei ole ihmiselle vaarallinen aine, vaan elämän edellytys, koska kasvit käyttävät 
yhteyttäessään hiilidioksidia ja tuottavat happea. Ilmakehän ylimääräinen hiilidioksidi-
pitoisuus aiheuttaa kuitenkin kasvihuoneilmiötä eli maapallon ilmakehän lämpenemistä. 
Suomen kokonaishiilidioksidipäästöt olivat Tilastokeskuksen (2008b) mukaan vuonna 
2006 noin 68 miljoonaa tonnia. 

Liikenteestä aiheutuneet CO2-päästöt olivat VTT:n (2008) LIPASTO 2007 -laskenta-
järjestelmän mukaan 17,1 miljoonaa tonnia eli noin 25 prosenttia kokonaispäästöistä. 
Tieliikenteen osuus liikenteen hiilidioksidipäästöistä oli 12,3 miljoonaa tonnia eli noin 
72,1 %, vesiliikenteen osuuden ollessa 20,0 %, ilmaliikenteen 6,6 % ja rautatie-
liikenteen 1,4 %. Tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä puolestaan 59 % aiheutui henkilö-
autoista, 25 % kuorma-autoista, 10 % pakettiautoista, 4 % linja-autoista sekä 1 % moot-
toripyöristä ja mopoista. Jakaumat on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Suomen liikenteen hiilidioksidipäästöjen jakauma liikennemuodoittain (tonnia) 
ja tieliikenteen päästöjen jakauma kulkuneuvoittain (VTT 2008). 

Raskaan kaluston, eli Suomen noin 97 200:n kuorma- ja noin 11 500 linja-auton (Tilas-
tokeskus 2008c), hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2007 noin 3,7 miljoonaa tonnia, 
mikä on noin 5 prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärästä. 

2.1 Öljyn hinta ja kuljetusyritysten talous 

SKAL:n (2006) mukaan kuljetusalan yritysten kustannuksissa suurin yksittäinen meno-
erä on palkat, toiseksi suurin menoerä on polttoainekustannukset ja kolmanneksi suurin 
pääomakustannukset. Esimerkiksi perävaunuyhdistelmän kuljetuskustannuksista palk-
koihin menee noin 37 %, polttoaineeseen noin 25 % ja pääomakustannuksiin noin 13 %. 
Kuljetuskaluston pienentyessä menoerien järjestys säilyy samana, mutta palkkojen 
osuus kustannuksista nousee polttoaineen osuuden laskiessa.  

Öljyn hinnannousu viime vuosina on heijastunut suoraan myös kuljetusyritysten talou-
teen. Kuvassa 2 on esitetty öljyn hinnan ja muutamien keskeisten tunnuslukujen kehitys 
kuorma-autoyrityksissä vuosina 1999–2006. 

Ilmaliikenne ; 
1 126 008

Rautatieliikenne ; 
233 396

Vesiliikenne ; 
3 411 395

Henkilöautot; 
7 277 670

Pakettiautot; 
1 277 216

Linja-autot; 
507 734

Kuorma-autot; 
3 158 951

Moottoripyörät; 
96 910

Tieliikenne; 
12 318 481
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Kuva 2. Kuorma-autoyritysten tunnuslukujen ja öljyn hinnan kehitys 1999–
2006.(Tilastokeskus 2008a; EIA 2008) 

Polttoainekustannusten osuus kuljetusyritysten kustannuksista on kasvanut viime vuosi-
na yhä kiihtyvään tahtiin. Polttoainekustannukset kasvoivat erityisesti aikavälillä vuo-
den 2007 kesäkuusta vuoden 2008 kesäkuuhun, jolloin kasvu oli yli 40 %. Kustannus-
tason nousu näkyy myös kuljetusalan yritysten taloudellisen tuloksen heikkenemisenä. 
Esimerkiksi vuonna 2002 öljyn maailmanmarkkinahinta oli 20–30 $/tynnyri ja suoma-
laisten kuorma-autoliikennettä harjoittavien yritysten kokonaistulos oli keskimäärin 
3,8 % liikevaihdosta ja pääoman tuottoprosentti 19,1 %. Vuonna 2006 vastaavat luvut 
olivat 2,4 % ja 7,6 %, kun öljyn hinta oli 60–70 $/tynnyri. Öljyn hinnan nousu näkyy 
tilinpäätöstiedoissa myös aine- ja tarvikekustannusten osuuden nousuna 18,9 prosentista 
22,9 prosenttiin liikevaihdosta. Tämä kehitys on osaltaan vaikuttanut siihen, että Suo-
men markkinoilta katosi neljässä vuodessa 400 kuljetusyritystä. (Tilastokeskus 2008a, 
Tilastokeskus 2008d, EIA 2008) 

2.2 Polttoaineenkulutuksen vähentäminen 

Kuljetusyritysten energiansäästössä on kyse erityisesti ajoneuvojen polttoaineen-
kulutuksen vähentämisestä. Energiaa voidaan säästää suoritetta pienentämällä, ajoneu-
vojen ominaiskulutusta vähentämällä tai polttoaineen hiilisisältöä pienentämällä (Lii-
kenneministeriö 1999, s. 8). Liikenteen energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä on 
esitetty kuvassa 3. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0

5

10

15

20

25

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

$/
ty
nn

yr
i

%

Kokonaistulos-% Sijoitetun pääoman tuotto-%

Aineet ja tarvikkeet % liikevaihdosta Öljyn hinta keskiarvo $/tynnyri



 

16 

 

Kuva 3. Liikenteen energiankulutukseen vaikuttavat tekijät (Ericsson 2001, s. 326 mu-
kaillen). 

Kokonaisenergiankulutus ja -päästöt muodostuvat Ericssonin (2001, s. 326) mukaan 
yhteiskunnan, yritysten ja yksilön päätöksien ketjusta. Yhteiskunnan näkökulmasta 
tärkeitä työkaluja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ovat esimerkiksi verotus ja 
lainsäädäntö sekä maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelu. Kuljetusyrityksen 
näkökulmasta toimitaan vallitsevassa taloudellisessa ja juridisessa ympäristössä ja ole-
massa olevilla liikenneväylillä. Kuljetusten kysyntä ohjaa markkinatalouden periaat-
teiden mukaisesti yrityksen toimintaa. Kuljetusyritys voi pienentää suoritettaan kuljetus-
ten hallinnan parantamisella, missä telematiikka toimii hyvänä apuna. Ominaiskulutuk-
sen pienentämisessä on kuljetusyrityksen kannalta kyse ajoneuvotekniikan parantami-
sesta ja taloudellisesta ajotavasta, jonka noudattaminen on viime kädessä jokaisen 
kuljettajan vastuulla. Polttoaineiden hiilisisällön pienentämiseen myös kuljetusyritykset 
voivat vaikuttaa suosimalla vaihtoehtoisia polttoaineita. 

Kuljetusyritysten heikon kannattavuuden vuoksi suurten investointien tekeminen poltto-
aineenkulutuksen pienentämiseksi voi olla hyvinkin vaikeaa. Myös yritysten pieni koko 
on rajoittava tekijä alan kehittymisessä energiataloudelliseen suuntaan, koska kalliisiin 
toimenpiteisiin ei välttämättä löydy resursseja yhden tai kahden auton yrityksissä. Toi-
saalta energian hinnan jatkuva nousu pakottaa yritykset pohtimaan energiansäästöä, joka 
on myös keino parantaa kannattavuutta. Energiansäästön keinovalikoimasta löytyy 
myös pienille yrityksille soveltuvia toimenpiteitä. Lisäksi pienet yritykset voivat tehdä 
ja tekevätkin yhteistyötä. Myös kuljetusten tilaajat, kuten kaupan keskusliikkeet ja met-
säyhtiöt, voivat auttaa pieniä yrityksiä olemalla aktiivisesti mukana energiansäästö-
toimenpiteissä, esimerkiksi seurantajärjestelmien hankkimisessa autoihin. 
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Motivan, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön Kulje-
tusketjujen energiakatselmus -hankkeen tavoitteena oli selvittää kuljetusketjujen ener-
giansäästöpotentiaalia ja luoda katselmusmenetelmä kuljetusten tilaajien käyttöön. 
Hankkeen pilottiyritysten kuljetusketjuista löydettiin energiansäästöpotentiaalia. Ener-
giansäästön kohteiden joukossa olivat esimerkiksi kalustopolitiikka ja henkilöstön ke-
hittäminen. Kalustopolitiikan osalta taloudellisuuden varmistaminen edellyttää kulje-
tuksen tilaajan ja kuljetusyrityksen pitkäjänteistä työtä. Kalustopolitiikka voidaan 
sisällyttää kuljetussopimuksiin ja sen kehitystä seurata tavoitteisiin suhteutettuna. Kulje-
tusyrityksen henkilöstöä voidaan kehittää esimerkiksi seurantajärjestelmien ja kuljettaji-
en palkitsemisen avulla. (Liedes & Arposalo 2006a, s. 2, 17; Liedes & Arposalo 2006b) 

2.3 Energiatehokkuussopimukset 

Suomi on EU:n jäsenenä sitoutunut hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja energia-
tehokkuuden parantamiseen. Kuljetusalalla ministeriöt ja kuljetusalan liitot ovat solmi-
neet energiatehokkuussopimukset, joiden tehtävänä on edistää näiden tavoitteiden saa-
vuttamista. Tavaraliikenteen puolella on solmittu tavarankuljetusten ja logistiikan 
energiatehokkuussopimus ja henkilöliikenteen puolella joukkoliikenteen energiatehok-
kuussopimus. Molemmat sopimukset kattavat aikavälin 2008–2016. Sopimusten osa-
puolina ovat molemmissa liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja 
elinkeinoministeriö sekä VR Osakeyhtiö. Tavaraliikenteen puolella osapuolina ovat 
lisäksi Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry ja Logistiikkayritysten liitto, henkilö-
liikenteen puolella puolestaan Linja-autoliitto ja Suomen Paikallisliikenneliitto ry. (Mo-
tiva 2008) 

Sopimuksen osapuolet sitoutuvat energiatehokkuuden tutkimuksen ja kehittämisen 
tukemiseen sekä kuljetusyritysten opastamiseen ja kannustamiseen kohti energiatehok-
kaampaa toimintaa. Kuljetusyrityksille sopimukseen liittyminen on vapaaehtoista, mutta 
sopimusten tavoitteena on, että 60 % tavaraliikenteen ja 80 % joukkoliikenteen yrityk-
sistä on sopimuksen piirissä vuoteen 2016 mennessä. Yrityksen kannalta sopimukseen 
liittyminen edellyttää energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen sitoutumista ja 
polttoaineenkulutuksen raportointia kansallisiin seurantajärjestelmiin. Yrityksen tulee 
myös mahdollisuuksiensa mukaan ottaa käyttöön ympäristöjohtamisjärjestelmä, kuten 
SKAL-ympäristöhallintajärjestelmä, PKY-Laatu-järjestelmä tai ISO 14001 -standardin 
mukainen järjestelmä. (Motiva 2008) 

Energiatehokkuussopimusten tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2016 mennessä 9 pro-
sentin kuljetussuoritteeseen suhteutettu energiansäästö vuosien 2001–2005 keskimääräi-
sestä energiankulutuksesta (Motiva 2008). Sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää energiankulutuksen seurantajärjestelmien ja energiatehokkuustoimenpiteiden 
kehittämistä. 
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Taloudellisella ajotavalla optimoidaan ajoneuvon polttoainetalous ajon ulkopuolisilla ja 
ajon aikaisilla toimenpiteillä. Kuljettaja ei välttämättä voi vaikuttaa kaikkiin ajon ulko-
puolisiin toimenpiteisiin, mutta ajon aikaiset toimenpiteet riippuvat täysin kuljettajasta 
ja ovat polttoainetalouden kannalta merkittävämpiä. Taloudellinen ajotapa voidaan 
tuoda yritykseen koulutuksen kautta. Yksittäisen koulutustapahtuman vaikutus voi kui-
tenkin jäädä pieneksi. Ajoneuvojen seurantajärjestelmistä saatavalla kulutustiedolla 
koulutuksen vaikutukset havaitaan ja vaikutuksia tehostetaan seurantaan liitetyllä pa-
lautteen antamisella. Kuljettajien palkitseminen on yksi tehokas palautteen antamisen 
muoto. 

2.4.1 Ajon ulkopuoliset toimenpiteet 

Ajon ulkopuolisia taloudelliseen ajotapaan kuuluvia toimenpiteitä ovat muun muassa 
renkaiden ilmanpaineen tarkastaminen, kuorman lastaaminen, ilmanohjainten säätä-
minen, kylmäkäynnistysten ja tyhjäkäynnin välttäminen sekä reitin suunnittelu. Renkai-
den ilmanpaineella on suuri merkitys etenkin ajon turvallisuuteen, mutta myös poltto-
aineenkulutukseen. Liian alhainen ilmanpaine lisää vierintävastusta ja näin ollen 
polttoaineenkulutusta ja renkaan kulumista. Myös renkaan pito-ominaisuudet ja näin 
turvallisuus heikkenevät. Kuorma tulisi lastata ajoneuvoon hyvin sitoen ja siten, että 
ilmanvastus tulisi mahdollisimman pieneksi. Lastauksen korkeus lisää ilmanvastusta ja 
siten polttoaineenkulutusta. Lastin kiinnittäminen vaikuttaa suuresti turvallisuuteen, 
etenkin onnettomuustilanteissa. Ajoneuvon ilmanohjaimet pienentävät ilmanvastusta ja 
polttoaineenkulutusta ja parantavat turvallisuutta vähentämällä vesisumun tai pölyn 
muodostumista. Katolle asennettava ilmanohjain tulee säätää lastin tai perävaunun kul-
loisenkin korkeuden mukaan. (DfT 2003b, s. 7–12; Pyrrö 2006, s. 25) 

Kylmäkäynnistysten välttäminen vähentää polttoaineenkulutusta, päästöjä ja moottorin 
kulumista. Moottori tulisi esilämmittää alle +5 celsiusasteen lämpötiloissa ennen käyn-
nistystä. (Kalenoja et al. 2002, s. 64; Pyrrö 2006, s. 18–19) Linja- ja kuorma-autot ku-
luttavat tyhjäkäynnillä 2,5–3,5 litraa polttoainetta tunnissa. Turhia tyhjäkäyntejä tulisi 
välttää ja moottori sammuttaa yli minuutin kestävien pysähdysten ajaksi, kuitenkin 
tilanteen mukaan. (Pyrrö 2006, s. 20) Ajoreitin suunnittelussa määräävänä tekijänä on 
useimmiten matka ja aika. Vaihtoehtoisista reiteistä voidaan kuitenkin valita se, joka 
sisältää mahdollisimman vähän pysähdyksiä, korkeuseroja ja nopeusrajoitusten vaihte-
lua. Uusin tekniikka mahdollistaa myös reaaliaikaisen liikenneseurannan ja reitin muut-
tamisen ajon aikana esimerkiksi ruuhkan välttämiseksi. 
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2.4.2 Ajon aikaiset toimenpiteet 

Taloudellisen ajotavan ajon aikaisilla toimenpiteillä tähdätään tehokkaaseen kiihdytyk-
seen tavoitenopeuteen, nopeuden säilyttämiseen mahdollisimman vähäisellä työllä sekä 
rauhalliseen jarruttamiseen. El-Shawarbyn et al. (2005, s. 22–26) mukaan suhteellisen 
voimakkaalla (noin 60 % maksimitehosta) kiihdytyksellä saavutetaan pienimmät päästöt 
ja polttoaineenkulutus. Ripeässä kiihdytyksessä voidaan myös hypätä vaihdettaessa 
usean vaihteen yli, mikä säästää vaihteistoa ja polttoainetta (DfT 2003b, s. 9). Tavoite-
nopeuden ylläpitämisessä käytetään suurinta mahdollista vaihdetta, jolla moottori vetää 
hyvin (DfT 2003b, s. 8; Pyrrö 2006, s. 21). Polttoaineenkulutuksen kannalta edullisin 
matkanopeus on El-Shawarbyn et al. (2005, s. 19) mukaan 70–80 km/h. Ylinopeuksia ja 
nopeudenrajoitinta vasten ajamista tulisi välttää. Raskailla ajoneuvoilla voidaan ajaa 
huomattavan pitkiä matkoja kuluttamatta lainkaan polttoainetta, kun annetaan auton 
rullata omalla liike-energiallaan. 

Jarrutuksissa vältetään taloudellisen ajotavan periaatteiden mukaan jarrujen käyttöä ja 
käytetään sen sijaan mahdollisimman paljon moottorijarrutusta. Nykyaikaiset ajoneuvot 
eivät kuluta lainkaan tai kuluttavat vain vähän polttoainetta moottorijarrutuksen aikana. 
Näin myös jarrujen käyttöikä pitenee ja ajosta tulee tasaisempaa ja miellyttävämpää. 
Mikäli jarruja käytetään, tulisi jarrutuksen olla tasaista ja ennakoitua. Äkilliset ja voi-
makkaat jarrutukset ovat epämiellyttäviä matkustajille ja voivat vahingoittaa lastia. 
(DfT 2003b, s. 7–12; Pyrrö 2006, s. 23–24) 

Taloudellinen ajotapa perustuu ennakointiin ja tarkkaavaisuuteen. Raskaalla kalustolla 
ajettaessa istutaan korkealla, mikä helpottaa liikenteen havainnointia ja ennakointia. 
Ennakoimalla pyritään minimoimaan pysähdysten määrä esimerkiksi lähestymällä liit-
tymää rauhallisesti. Pysähdyksissä olevan auton kiihdyttäminen kuluttaa huomattavasti 
enemmän polttoainetta kuin esimerkiksi kävelyvauhtia liikkuvan. Ennakoinnin avulla 
pyritään sovittamaan nopeus liikennetilanteen ja ajokelin mukaan polttoaineenkulutuk-
sen pienentämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Esimerkiksi riittävän turvavälin 
pitäminen edellä ajaviin helpottaa ennakointia. (DfT 2003b, s. 7–12; Pyrrö 2006, s. 23–
24) 

Taloudellisen ajotavan noudattamisella saavutetaan monia hyötyjä. Kuljettajat joutuvat 
kohtaamaan vähemmän stressiä aiheuttavia tilanteita. Myös kuljettajien itseluottamus 
kasvaa. Kuljetusyrityksen kannalta taloudellinen ajotapa parantaa kannattavuutta poltto-
aine-, huolto-, korjaus- ja vakuutuskulujen pienentyessä. Ajoneuvojen tehokkuus kasvaa 
ja myös jälleenmyyntiarvo on hyvin huolletulla ja käytetyllä autolla parempi. Yrityksen 
aiheuttamat hiilidioksidi- ja muut päästöt pienenevät, mikä on ympäristön kannalta hyvä 
asia, mutta parantaa myös kuljetusyrityksen imagoa ja tuo näin kilpailuetua markkinoil-
la. (DfT 2003b, s. 6; Motiva 2006) 
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Liikenneministeriö (1999, liite 2) on arvioinut, että taloudellisen ajotavan koulutuksella 
voitaisiin vähentää tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä 3–5 % vuosien 1999–2009 aikana. 
Liikenneministeriön toimenpidesuosituksiin sisältyi myös uusien kuljettajien koulutus 
autokoulujen opetuksen osana ja ammattikuljettajien koulutus. 

2.4.3 Koulutus 

Taloudellinen ajotapa voidaan tuoda osaksi kuljetusyrityksen toimintaa koulutuksen 
kautta. Erilaisia koulutuksia on tarjolla runsaasti ja ne ovat kuljetusyrityksille kannat-
tava sijoitus. Taloudellisen ajon koulutus toteutetaan esimerkiksi muutaman tunnin tai 
yhden päivän kurssina, johon sisältyy tyypillisesti teoriaosuus ja kaksi testiajoa. Testi-
ajoista ensimmäisen koulutettava ajaa omalla tyylillään ennen teoriaoppitunteja. Testi-
ajon polttoaineenkulutus ja muut havainnot kirjataan ja kouluttaja antaa palautetta ajon 
taloudellisuudesta sekä kertoo lyhyesti parantamistoimenpiteistä. Teoriaosuudessa käy-
dään läpi taloudellisen ajotavan periaatteet ja kerrotaan ajotavan hyödyistä. Toisen tes-
tiajon aikana teoriaosuudessa opitut asiat pyritään siirtämään käytäntöön kurssin suorit-
tajan oman ajotyylin kautta. Kouluttaja antaa neuvoja ajon aikana ja erityistä huomiota 
kiinnitetään ensimmäisen ajon aikana havaittuihin asioihin. Ajon jälkeen annetaan vielä 
palautetta ja vertaillaan ensimmäisen ja toisen ajon polttoaineenkulutusta. Kurssin käy-
neille annetaan todistus ja materiaalia myöhempää kertausta varten. (EcoDriving 2006; 
Dft 2003b, s. 14–16) 

Koulutuksessa kuljettajille annetaan tietoa myös ajoneuvotekniikasta ja oikean kaluston 
valinnasta sekä jätteiden kierrätyksestä. Koulutukseen voidaan liittää myös yrityksen 
korjaamo- ja toimistohenkilökunnan koulutus, jolloin korostetaan taloudellista sähkön 
käyttöä, ajoneuvojen huollon merkitystä, jätteiden käsittelyä ja kierrätystä sekä ympäris-
töystävällisten tarvikkeiden ja kemikaalien käyttöä. (Avainkouluttaja 2006) 

Liikenneministeriön (1999, s. 12) arvion mukaan kuljettajien koulutus pienentää poltto-
aineenkulutusta välittömästi koulutuksen jälkeen 10–30 %, pitkän aikavälin pienenty-
misen ollessa 5–10 %. Koulutuksista Suomessa saatujen kokemusten perusteella poltto-
aineenkulutus on vähentynyt välittömästi 8–15 % ja pitkällä aikavälillä 4–6 prosenttia 
(EcoDriving 2006; Avainkouluttaja 2006). Samansuuntaisia tuloksia on saatu useissa 
eurooppalaisissa tutkimuksissa (Wilbers 2006). Englantilaisessa yrityksessä koulutus-
ohjelman tuloksena ensimmäisen vuoden aikana saavutettiin 4,3 % säästö polttoaineen-
kulutuksessa (DfT 2002, s. 5). 



 

22 

Mikäli polttoaineen hinnaksi arvioidaan 0,90 €/litra, autojen määräksi yrityksessä 
2 kappaletta, vuotuiseksi ajomääräksi 50 000 km/auto, lähtökulutukseksi 40 l / 100 km 
ja säästöksi 5 %, saadaan yrityksen vuotuiseksi säästöksi 1 800 euroa. Edelleen, mikäli 
yritys kouluttaa 4 henkilöä ja yhden henkilön koulutus maksaa 350 euroa, kustannukset 
ovat 1 400 euroa ja koulutuksen takaisinmaksuaika siten 9,3 kuukautta. (EcoDriving 
2006; Avainkouluttaja 2006) Laskelmissa käytetty viiden prosentin säästö on vain ajon 
aikaisilla toimenpiteillä saavutettava alenema kulutuksessa. Tämän lisäksi taloudelli-
sella ajotavalla saavutetaan säästöjä huolto- ja korjauskuluissa sekä vakuutusmaksuissa 
parantuneen turvallisuuden johdosta. Esimerkiksi hollantilaisessa tutkimuksessa (NEA 
2005, lähteessä Pyrrö 2006, s. 30) huoltokustannukset alentuivat 3,5 % ja onnettomuus-
vaurioiden kustannukset 14,2 %. Saksalaisessa yrityksessä onnettomuuksien määrä 
pieneni jopa 40 % koulutuksen seurauksena (Pyrrö 2006, s. 30). 

Yksittäisen koulutuspäivän vaikutus taloudellisen ajotavan edistämisessä ei välttämättä 
ole pitkällä aikavälillä kovin suuri. Koulutuksen jälkeen polttoaineenkulutuksen kehit-
tymistä tulisi seurata yritystasolla ja, mikäli mahdollista, kuljettajakohtaisesti. Seuranta-
tietoa voidaan käyttää palautteen antamisessa ja kuljettajien opastamisessa taloudelli-
sempaan ajotapaan. Palkitseminen, kuten polttoaineenkulutukseen sidotut kannustin- tai 
tulospalkkiot ovat yksi palautteen muoto. 
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3 Polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmät 

Polttoaineenkulutus on yksi kuljetusyritysten toiminnan tärkeimpiä tunnuslukuja ja sen 
merkitys on polttoaineen hinnannousun, yritysten ympäristövastuun lisääntymisen ja 
energiatehokkuussopimusten myötä yhä suurempi. Lähes kaikki kuljetusyritykset seu-
raavat polttoaineenkulutusta jollain tasolla. (Mäkelä 2007) Yksinkertaiseen seurantaan 
ei tarvita mitään teknisiä järjestelmiä, vaan seurantaan riittää autokohtainen ajopäivä-
kirja, johon merkitään tankkausten yhteydessä auton kilometrit ja tankatun polttoaineen 
määrä. Tällainen seuranta mahdollistaa myös kuljettajakohtaisen kulutusseurannan, 
mikäli yhtä autoa ajaa vain yksi kuljettaja. Myös energiatehokkuussopimusten edellyt-
tämään polttoaineenkulutusten raportointiin tämän tasoinen tieto, valtakunnalliseen 
seurantatietokantaan (EMISTRA) siirrettynä, riittää. 

EMISTRA on Suomen valtakunnallinen kuljetusalan energia- ja ympäristöasioiden 
seurantajärjestelmä, jota ylläpitää KH FIN Oy. EMISTRA on integroitu PKY-Laatu-
toimintajärjestelmään, mutta ei kuitenkaan edellytä tähän liittymistä vaan on käyttäjille 
maksuton. EMISTRA tuottaa käyttäjälle yrityskohtaiset ympäristöraportit ja valtakun-
nalliset keskiarvotiedot, joiden avulla yritys voi verrata toimintaansa muiden yritysten 
tasoon. (Mäkelä 2007; KH FIN Oy 2008) Monet kuljetusyritykset tarvitsevat kuitenkin 
tarkempaa, esimerkiksi kuljettajakohtaista, tietoa polttoaineenkulutuksesta ja näiden 
tietojen tuottamiseen tarvitaan telemaattisia järjestelmiä. 

3.1 Kuljetusalan telematiikkajärjestelmät 

Kuljetusyritysten telemaattisia sovelluksia ovat esimerkiksi rahdin ja kaluston hallinta, 
reitinopastus, navigointi, säätiedon hallinta sekä kuljettajan toiminnan ohjaus. Tele-
matiikan avulla voidaan esimerkiksi parantaa kuljetusjärjestelmän kapasiteettia, tehok-
kuutta ja turvallisuutta, pienentää energiankulutusta ja päästöjä sekä parantaa yritysten 
palvelua ja taloudellista tuottavuutta. Ympäristön kannalta telematiikan käytöllä voi-
daan pienentää ajosuoritetta ja ominaiskulutusta kuljetusten suunnittelua parantamalla, 
kuormitusastetta kasvattamalla ja kuljettajan ajotapaan vaikuttamalla. Kuljetusten suun-
nittelun ja reaaliaikaisen kaluston hallinnan avulla voidaan maksimoida kuljetusten 
kuormitusaste, minimoida tyhjänäajo ja optimoida ajoreitit, eli maksimoida kuljetusten 
energiatehokkuus. Toisaalta telematiikan hyödyntäminen voi johtaa myös energian-
käytön kasvamiseen, jos kuljetusten koko pienenee ja frekvenssi kasvaa telematiikan 
tarjoaman tiedon avulla. (Kuukka-Ruotsalainen et al. 2001, s. 16–17, 74–75) 
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Kuljetusyrityksille on nykyään tarjolla runsaasti erilaisia ajojärjestelyohjelmistoja ja 
ajoneuvojen seurantajärjestelmiä. Ajojärjestelyohjelmistoja ja seurantajärjestelmiä voi-
daan käyttää yksittäin, mutta molempien yhtäaikainen käyttö mahdollistaa yksityis-
kohtaisen suunnittelun ja toteutuksen seurannan sekä nopean, reaaliaikaisen muutoksiin 
reagoinnin. 

Ajojärjestelyohjelmistot voivat keskittyä vain reitin suunnitteluun tai mahdollistaa ka-
luston käytön optimoinnin aikatauluttamalla ja reitittämällä kuljetukset. Kehittyneimmät 
ohjelmistot tarjoavat työkalun myös strategisen tason päätöksien tueksi. Tällaiset CVRS 
(Computerised vehicle routing and scheduling) -ohjelmistot ovat usein melko raskaita ja 
monimutkaisia, eivätkä niiden hyödyt pääse esiin pienissä yrityksissä, joissa manuaali-
nen ajojärjestely toimii hyvin. Suuremmissa, yli 10 auton yrityksissä ohjelmistot voivat 
merkittävästi lyhentää ajojärjestelyyn kuluvaa aikaa ja tehostaa toimintaa. Englannissa 
tehdyssä kyselyssä CVRS-ohjelmistoja oli käytössä 22 prosentilla kyselyyn vastanneista 
yrityksistä. Eniten näitä käytettiin jakelu- tai tukkumyyntiyrityksissä. 75 % ohjelmisto-
jen käyttäjistä oli sitä mieltä, että se oli parantanut tehokkuutta, polttoainekustannukset 
puolestaan olivat alentuneet 38 prosentilla käyttäjistä. (DfT 2005a, s. 6–15) 

Ajoneuvojen seurantajärjestelmät ovat yrityksen tarpeiden ja resurssien mukaan räätä-
löitävissä olevia kokonaisuuksia. Seurantajärjestelmän perusosa on ajoneuvon CAN 
(Controller Area Network) -väylästä tietoa keräävä niin sanottu musta laatikko. Yksin-
kertaisimmat seurantajärjestelmät vain keräävät dataa ajoneuvon ja kuljettajan toimista. 
Tämä data puretaan tasaisin väliajoin tietokoneelle yhdistämällä laitteet toisiinsa kaape-
lilla. Järjestelmä saattaa myös sisältää ohjaamoon asennettavan näytön, josta kuljettaja 
voi seurata esimerkiksi polttoaineenkulutustaan. Hiukan kehittyneemmät versiot mah-
dollistavat langattoman tiedonsiirron ajoneuvon ja toimiston välillä GSM- tai GPRS-
modeemin kautta. Kommunikointi kuljettajan kanssa onnistuu ohjaamoon asennettavan 
hands free -puhelimen ja päätelaitteella näytettävien tekstiviestien avulla. Seurantajär-
jestelmään liitettävä satelliittipaikannus mahdollistaa ajoneuvon seuraamisen kartalla 
reaaliaikaisesti. Kartalle voidaan esimerkiksi merkitä ajon määränpää, jolloin ajojärjes-
telijä saa välittömästi tiedon kun auto on perillä. Kuljettajan opastaminen koko ajon ajan 
vieraassa paikassa, ja esimerkiksi ruuhkan ohi vaihtoehtoista reittiä, on myös mahdollis-
ta. Seurantajärjestelmän tietoja hyödynnetään tietokoneella hallintaohjelmiston kautta. 
Myös ohjelmistojen ominaisuudet ovat räätälöitävissä yrityksen tarpeiden mukaan. 
Usein hallintaohjelmistoja käytetään internetissä ASP (Application Service Provider) 
-järjestelminä, jolloin ohjelmisto on palveluntarjoajan palvelimella ja asiakas maksaa 
palvelusta käytön mukaan. Monipuolisimmat seurantajärjestelmät ovat kehittyneet 
myös ajojärjestelyn kattaviksi, kokonaisvaltaisiksi ja reaaliaikaisiksi kuljetusten tieto-
järjestelmiksi. Kuvassa 5 on hahmoteltu nykyaikaisen kuljetusten tietojärjestelmän 
kokonaisuutta. (Rauhamäki et al. 2006, s.21–32; DfT 2003a, s. 8–13; VDO 2006; Volvo 
2006a; DaimlerChrysler 2006; Paetronics 2006) 
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Yksittäisen kuljetusyrityksen kannalta kuljetusten hallinta mahdollistaa kuitenkin mer-
kittäviä säästöjä. Pohjois-Suomessa toteutetussa tutkimuksessa jakeluyhteistyössä mu-
kana olleiden yritysten polttoaineenkulutus pieneni keskimäärin 25 %, reititys- ja aika-
taulujärjestelmillä puolestaan vähennettiin ajokilometrejä 5–20 % (Liedes & Keskitalo 
1995, lähteessä Kuukka-Ruotsalainen et al. 2001, s. 75). Japanissa tehdyn tutkimuksen 
mukaan yhteisjakelu- ja reaaliaikaisilla reitinsuunnittelujärjestelmillä voidaan vähentää 
noin 6 % jakelun CO2- ja NOx-päästöjä (Kojima & Katsuki 1999, lähteessä Kuukka-
Ruotsalainen et al. 2001, s. 75). 

3.2 Ajotavan seurantajärjestelmät 

Ajoneuvo- ja kuljettajakohtaisen seurannan mahdollistavia järjestelmiä on runsaasti 
tarjolla. Seurantajärjestelmä tarjoaa tietoa jota oikein hyödyntämällä koko yrityksen 
energiatehokkuus paranee. Kuljettajan ajotavan seurantaan liittyen voidaan kerätä esi-
merkiksi seuraavia tietoja (Rauhamäki et al. 2006, s. 23–32; VDO 2006; Paetronics 
2006; DfT 2003a, s. 11): 

- polttoaineenkulutus (hetkellinen, keski- ja kokonaiskulutus) 
- nopeus (hetkellinen ja keskinopeus, ylinopeushälytys) 
- kierrosluku (ajankäyttö eri kierroslukualueilla) 
- rullausaika 
- ajomatka ja -aika 
- paikkatieto 
- tyhjäkäyntiaika ja -kulutus 
- moottorijarrutusaika 
- jarrujen käyttö 
- kiihtyvyydet (kiihdytys, jarrutus, sivuttaiskiihtyvyys) 

Suomalaisessa tutkimuksessa seurattiin 12 linja-auton tietoja yhteensä noin 800 000 
kilometrin matkalla. Korrelaatioanalyysien avulla pääteltiin, että jarrujen käyttökerroil-
la, korkeilla kierrosluvuilla ja suurilla nopeuksilla on suora yhteys korkeaan kulutuk-
seen. Tutkimuksen johtopäätöksissä todettiin myös, että tyhjäkäyntiä välttävät kuljetta-
jat kuluttavat muutenkin vähemmän polttoainetta kuin ne, joilla tyhjäkäyntiä oli paljon. 
Tutkimuksessa käydyissä keskusteluissa selvisi myös, että jarrujen runsaalla käytöllä on 
suora yhteys jarrujen korjauskustannuksiin ja rengaskustannuksiin. (EC Tools 2004, 
s. 4, 29–30) Epätaloudellisen ajotavan indikaattoreina pidetään yleisesti korkeaa kulu-
tusta, ylinopeutta, korkeita kierroslukuja, voimakkaita jarrutuksia ja kiihdytyksiä sekä 
pitkiä tyhjäkäyntiaikoja. Seurantajärjestelmän tiedoilla kuljettajalle voidaan antaa palau-
tetta ajotavasta ja opastaa tätä taloudellisempaan ja turvallisempaan ajotapaan. (VDO 
2006; DfT 2003a, s. 27; DaimlerChrysler 2006; Rauhamäki et al. 2006, s. 51–54) 
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Perinteisen toimintamallin mukaan palaute ja opastus ajosuorituksesta tulevat viiveellä 
ajon jälkeen. Tekniikka mahdollistaa kuitenkin kuljettajan opastamisen reaaliaikaisesti. 
Edellä mainitun tutkimuksen (EC-Tools 2004) johtopäätöksissä esitettiin ajatus kuljetta-
jaa määrätyllä reitillä energiatehokkaaseen ja turvalliseen ajotapaan opastavan laitteen 
kehittämisestä. VTT:n ja Teknillisen korkeakoulun yhteishankkeena tällainen aktiivinen 
ajo-opastinlaite on kehitetty. Ajo-opastin yhdistää reitin paikka- ja aikataulutiedot sekä 
ajoneuvon ominaisuudet kuljettajaa opastavaksi informaatioksi. Soveltamismahdolli-
suudet ovat hyvät erityisesti paikallisliikenteen linja-autoissa, jotka ajavat kiinteitä, 
aikataulutettuja reittejä. Kiihdytyksen ja huippunopeuden merkitys pysäkkivälillä teh-
dyn työn ja siten käytetyn polttoaineen määrään on hyvin suuri. Pienin kulutus pysäkki-
välillä saavutetaan kiihdyttämällä ripeästi ja säilyttämällä mahdollisimman alhainen 
ajonopeus siten, että aikataulussa kuitenkin pysytään. Juuri tähän ajo-opastin kuljettajaa 
opastaa. (VTT 2006, s. 8, 35–39) 

Järjestelmä tarkkailee jatkuvasti ajoneuvon liiketilaa ja paikkaa CAN-väylästä saatavan 
tiedon ja satelliittipaikannuksen avulla. Näiden ja järjestelmään syötettyjen reittitietojen 
(aikataulu, pysäkkien koordinaatit, nopeusrajoitukset, tavoitenopeudet) pohjalta järjes-
telmä laskee jatkuvasti, miten nopeasti linjan loppuosa tulisi ajaa. Tämä informaatio 
välitetään kuljettajalle yksinkertaisen näytön avulla. Opastin näyttää seuraavan pysäkin 
nimen, tavoitenopeuden, poikkeaman tavoitenopeudesta ja kiihdytyksen opasteen. 
Opastus on tehty selkeäksi värejä käyttämällä. Vihreä väri kertoo opastuksen mukaises-
ta, keltainen liian vähäisestä ja punainen liiallisesta kaasun käytöstä. Opastin helpottaa 
nopeuden ja aikataulussa pysymisen tarkkailua ja auttaa näin kuljettajaa keskittymään 
liikenteen seuraamiseen. Toteutetuissa testiajoissa kuljettajat suhtautuivat ajo-opasti-
meen hyvin positiivisesti ja sen energiansäästöpotentiaali oli 5–15 % kuljettajan lähtö-
tasosta riippuen. Opastin myös vähensi ylinopeudella ajettua aikaa yli 80 % ja paransi 
palvelutasoa eli aikataulussa pysymistä. (VTT 2006, s. 8, 35–39) 

Seurantaan liitetty palautejärjestelmä tehostaa taloudellisen ajotavan omaksumista. 
Palautteen antaminen seurantajärjestelmien tietojen pohjalta voi vähentää esimerkiksi 
liikenneonnettomuuksia jopa 20 % (Wouters & Bos 2000, s. 643). Palautteen antamista 
varten seurantajärjestelmistä saatavat ajotapaa indikoivat tekijät voidaan esimerkiksi 
pisteyttää ja niiden pohjalta laskea kuljettajakohtainen ajotapaindeksi. Indeksin lasken-
nassa käytettäviä eri tekijöiden painoarvoja voi muuttaa yrityskohtaisesti. Indeksi tarjo-
aa hyvän kvantitatiivisen perusteen kuljettajien ajotavan seurannalle ja palautteen anta-
miselle. Ajotapaindeksi voidaan laskea esimerkiksi kuukausittain, jolloin sekä kuljettaja 
että esimies voivat säännöllisesti seurata ajotavan kehittymistä ja kuljettajat saavat pa-
lautetta suoriutumisestaan. (VDO 2006; DfT 2003a, s. 27; DaimlerChrysler 2006; Rau-
hamäki et al. 2006, s. 51–54) 
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Ajotaparaportit tehostavat myös koulutusta, koska koulutus suunnataan niille kuljetta-
jille, joiden ajotapaindeksi on selvästi keskimääräistä huonompi. Huonon indeksin 
omaavat kuljettajat voidaan ottaa tarkemman seurannan kohteeksi ja huonoon indeksiin 
johtavia tekijöitä pohtia yhdessä esimiehen kanssa. Ajotapaindeksiä ja muita seuranta-
järjestelmien antamia tietoja voidaan käyttää myös esimerkiksi energiatehokkuudesta tai 
turvallisuudesta palkitsevan kannustinjärjestelmän pohjana. (VDO 2006; DfT 2003a, 
s. 27; DaimlerChrysler 2006; Rauhamäki et al. 2006, s. 51–54) 

Saksalaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin koulutuksen, seurantajärjestelmän ja kannus-
tinpalkkion vaikutusta polttoaineenkulutukseen yksittäin ja yhdessä. Paikallisliikenteen 
linja-autojen 64 kuljettajan joukossa kulutus väheni koulutuksen avulla 3,5 %. Reaali-
aikaisen kulutusnäytön asentamisella ohjaamoon kulutus väheni 1,5 % ja kannustin-
palkkion avulla samoin 1,5 %. Näiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksena kulutus pie-
neni 5–6 prosenttia. (Wilbers 2006) Kannustinjärjestelmän käytöllä on siis poltto-
aineenkulutusta vähentävä vaikutus. Vaikutuksen suuruus riippuu kuitenkin 
ratkaisevasti siitä, kuinka kannustavaksi kuljettajat kokevat järjestelmän. 

3.3 Ajotavan seurantajärjestelmien elinkaari 

3.3.1 Hankinta 

Ajotapajärjestelmässä korostuu kokonaisuus, eikä järjestelmää voida rakentaa pelkäs-
tään ajatuksella, että hankitaan laitteet autoihin ja kerätään tietoa, mikä kuitenkin on 
usein lähtökohta hankinnalle. 

Ajotapajärjestelmän kehittäminen tulokorttiin liittyväksi jatkuvaksi palautejärjestel-
mäksi on pitkä prosessi, johon usein liittyy myös merkittävää työyhteisön toiminta-
kulttuurin kehittämistä. Hyödyn saaminen järjestelmästä liittyy hyvin pitkälle siihen 
kuinka hyvin hyödyntäminen on jo järjestelmää hankittaessa mietitty, koska järjestelmä 
ei tuota hyötyä ellei sitä oteta kunnolla käyttöön. Hyödyt voidaan jo alussa muuttaa 
realistisilla oletuksilla euromääräisiksi ja suhteuttaa hyötyjä tarvittavaan järjestelmän 
kehittämistyöhön. 

Yrityksen eri henkilöstöryhmät sekä mielellään myös asiakastahot voivat olla jo hankin-
tavaiheessa mukana määrittämässä hyödyntämistä ja hankintakriteerejä. Järjestelmän 
toteuttaminen on kuitenkin realistista tehdä vaiheittain, mutta koko järjestelmän tavoite-
tilanne olisi hyvä kuvata jo ennen ensimmäisiä hankintapäätöksiä, koska esimerkiksi 
seurantalaitteiden ominaisuudet voivat olla rajallisia. Laiteratkaisut ovat tietenkin tärkeä 
osa järjestelmää, mutta kokonaisuudessa ne ovat vain väline saavuttaa päämäärä. 
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Järjestelmätoimittaja ja laitetoimittaja voidaan hyvin myös erottaa toisistaan, vaikka ne 
voivatkin olla sama taho ja hankinta voidaan tehdä kokonaisvastuullisesti vain toiselta 
osapuolelta. Muissa IT-järjestelmiin liittyvissä hankinnoissa on jo pitkään tehty jako 
ohjelmistojen ja laitteiden välillä. Laitetoimittajan rooli on tarjota fyysiset laitteet, joi-
den ominaisuuksia voidaan arvioida ohjelmoitavuutena, käyttöliittymänä ja tietysti 
suhteuttaa hintaan. Ohjelmoitavuus on keskeinen asia ja aina kannattaa edellyttää jotain 
perusohjelmaa laitteen mukana. Kuitenkaan ei ole syytä olettaa että laitteen ohjelman 
mukauttaminen olisi helppoa tai halpaa hankinnan ja asennusten jälkeen, tästä on syytä 
hankintahetkellä keskustella avoimesti laitetoimittajan, järjestelmätoimittajan ja asiak-
kaan välillä. 

3.3.2 Käyttöönotto 

Käyttöönottovaihe voidaan tehdä pilotoinnin kautta ja ottaa järjestelmää muutoinkin 
käyttöön vaiheittain hankintavaiheessa tehdyn suunnittelutyön perusteella. Käyttöön-
ottoon liittyy usein myös uusien ominaisuuksien toimivuuden testausta. Järjestelmän 
valmiusasteesta riippuen käyttöönottovaihetta ei tekninen valmius välttämättä juurikaan 
hidasta. Asiakasorganisaation mahdollisuudet panostaa käyttöönottoon on tärkeää, jotta 
kuljettajat saadaan sitoutettua järjestelmään. 

3.3.3 Käyttö 

Käyttö on teknisen kehittämisen kannalta parhaimmillaan jatkuvaa pienten asioiden 
parantamista. Mikäli järjestelmän toimittaja tuottaa palvelua ns. avaimet käteen -periaat-
teella on kehittämistyö samalla myös perustuotekehitystä, jota ei tarvitse yksittäisen 
asiakkaan kustantaa. Mikäli järjestelmä on yrityksen oma, on käytön aikainen kehittä-
minen resursoitava muutoin. 

Sisällöllisesti käytön aikana on keskeistä, että kuljettajat kokevat asian järkeväksi ja 
asenteet tukevat kehittämistyötä. Tavoitteena on realistista pitää vähintään 10 prosentin 
säästöä polttoainekustannuksissa. Hyvä ajotavan seurantajärjestelmä on pitkälle auto-
maattinen eikä aiheuta jatkuvassa käytössä juurikaan ylläpitoon liittyvää teknistä työtä 
asiakkaalta, vaan asiakas voi keskittyä kuljettajien koulutuksen ja kannustamisen käy-
tännön toteutukseen. 

3.3.4 Järjestelmän uusiminen 

Jo hankintavaiheessa on mahdollista jakaa järjestelmä osiin, joiden kehittäminen ja 
uusiminen voidaan tehdä erikseen. Esimerkiksi analysointi- ja palautejärjestelmä voi 
olla laiteriippumaton, jolloin laitteiden voidaan uusia ja kehittää erillään palvelimella 
tapahtuvasta analysoinnista ja raportoinnista tai toisinpäin. 

Autojen perusteknologia on harmonisoitumassa CAN-väylään, joten autoteknologia 
tulee olemaan tulevaisuudessakin yhteensopivaa nykyisten CAN-väylään perustuvien 
järjestelmien kanssa. 
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4 Kannustinjärjestelmät 

Kannustinjärjestelmän käsite on monien muiden johtamiseen ja palkitsemiseen liitty-
vien käsitteiden tapaan melko epämääräinen ja vivahteikkaasti käytetty. Suppeassa 
merkityksessä kannustinjärjestelmä on taloudellisen palkitsemisen muoto, joka kosket-
taa lähinnä yrityksen johtoa, ja joka on yhteydessä yhtiön osakkeen markkina-arvoon 
(Hansson et al. 2002). Laajassa merkityksessä kannustinjärjestelmän käsitettä voidaan 
käyttää lähes missä tahansa yhteydessä, johon jotenkin liittyy ihmisten käyttäytymisen 
ohjaaminen haluttuun suuntaan jonkinlaisten palkitsemistapojen avulla. Kannustin-
järjestelmästä on puhuttu esimerkiksi hyvinvointivaltion tulevaisuutta pohdittaessa 
(Soininvaara 1994), asuntoja markkinoitaessa (VTS-kodit 2006), ikääntyvien ihmisten 
työssä pitämisen yhteydessä (Työterveyslaitos 2003) ja uusiopaperin käytön lisäämisen 
keinoja yliopistossa mietittäessä (Tampereen yliopisto 2002). Yritykseen sovellettuna 
kannustinjärjestelmä on lähellä tulospalkkausjärjestelmän käsitettä, sisältäen niin aineel-
lisia kuin aineettomia tapoja kannustaa, motivoida ja ohjata ihmisiä käyttäytymään 
toivotulla tavalla ja palkita toivotusta käytöksestä. 

4.1 Kannustaminen ja motivaatio 

Kannustaminen ja motivointi ovat ihmisten johtamisen keskeisiä osa-alueita. Kannusta-
minen on ihmisen tai organisaation toista ihmistä tai ryhmää ohjaavaa toimintaa, innos-
tamista, yllyttämistä ja rohkaisua. Kannustaminen käsitetään yleensä muuksi toiminnak-
si kuin rahalla ohjaamiseksi. (Tulospalkkaustyöryhmä 2002, s. 12) 

Työmotivaatio koostuu joukosta ihmisen sisältä ja ulkopuolelta lähtöisin olevia motii-
veja eli liikevoimia. Työmotivaatio on psykologinen prosessi, joka perustuu ihmisen ja 
hänen elinympäristönsä vuorovaikutukseen, ja joka vaikuttaa henkilön valintoihin, vai-
vannäköön ja sinnikkyyteen. (Latham & Ernst 2006, s. 181) Työmotivaatio on siis työn-
tekijöiden halua tehdä työtä työnantajan hyväksi. Motivaation taso vaikuttaa työsuori-
tusten tasoon. Tämän vuoksi motivaatioon vaikuttavia tekijöitä ja motivointia on tutkittu 
paljon 1900-luvun alusta lähtien. Tutkimusten alkuaikoina rahaa pidettiin ainoana moti-
vaation lähteenä. Nykyinen käsitys motivaatiosta on kuitenkin hyvin monipuolinen. 
Motivaatio koostuu ihmisen tarpeista, keinoista täyttää tarpeet, arvoista, kognitiosta (eli 
tiedon vastaanotosta, käsittelystä, säilyttämisestä ja käytöstä) sekä tunnekokemuksista 
(Latham & Ernst 2006, s. 186). Tutkimusten tuloksena on muodostettu erilaisia teorioi-
ta, joiden syvällisempi käsittely tässä kuitenkin sivuutetaan. Tarve- ja motivointiteorioi-
ta on tarkasteltu lähemmin lähteessä Liimatainen 2007. 
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Motivointi lähtee liikkeelle tarpeiden tunnistamisesta. Tarpeita on jaoteltu eri tavoin, 
mutta ne voidaan jakaa esimerkiksi liittymis-, kasvu- ja olemassaolotarpeisiin. Tarpeita 
voidaan tyydyttää työpaikan rakenteilla ja prosesseilla kuten palkitsemisjärjestelmillä, 
työympäristöllä, työtehtävän sisällöllä ja tavoitteiden asettelulla. Rakenteiden luomi-
sessa on erittäin tärkeää olla vilpitön ja johdonmukainen sekä kuunnella työntekijöiden 
mielipiteitä. Hyvin rakennetut ja toimivat järjestelmät koetaan oikeudenmukaisiksi, ne 
täyttävät työntekijöiden odotuksia ja antavat onnistumisen kokemuksia, jotka kasvatta-
vat itseluottamusta. Tällaiset kokemukset johtavat motivaation kasvuun ja uusiin onnis-
tumisiin työtehtävissä. Palkitseminen, ja palkitsemisen tärkein väline eli rahapalkka, on 
olennainen osa motivointia, mutta yksinomaan rahan avulla työntekijöitä ei voi moti-
voida. Palkitsemisen käsitteen kautta voidaan kuitenkin tarkastella motivointia laajem-
minkin. 

4.2 Palkitseminen 

Teknillisen korkeakoulun Työpsykologian ja johtamisen laboratorion palkitsemistutkijat 
määrittelevät palkitsemisen parhaimmillaan organisaation tavoitteiden saavuttamista ja 
strategiaa tukevaksi johtamisen välineeksi, josta hyötyvät sekä työnantaja että työn-
tekijä. Onnistunut palkitseminen on kaksisuuntainen prosessi, joka välittää viestejä 
organisaatiolle tärkeistä asioista ja arvoista. Jokainen organisaation jäsen kuitenkin 
tulkitsee nämä viestit omalla yksilöllisellä tavallaan. Onnistuessaan palkitseminen hyö-
dyttää molempia osapuolia ja parantaa sekä työtyytyväisyyttä että motivaatiotasoa, 
auttaen näin organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. (TKK 2006) 

Palkitsemisen kokonaisuus on hyvin laaja ja terminologia on vaihtelevaa ja vakiintuma-
tonta. Palkitsemisen koostuu aineellisista ja aineettomista palkitsemistavoista sekä pal-
kitsemiseen liittyvistä prosesseista, joista voidaan käyttää nimitystä työsuoritusten hal-
linta (Hulkko et al. 2002, s. 48–55; Armstrong 1996, lähteessä Pinnington & Edwards 
2000, s. 146; Hakonen et al. 2005, s. 2–6). Palkitsemisen kokonaisuus on esitetty kuvas-
sa 7.  
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Tulospalkkauksen piiriin kuuluvat palkkiot ovat siis työehtosopimusten ulkopuolisia, 
peruspalkkaustapoja täydentäviä palkkioita. Palkkioita maksetaan asetettujen tavoittei-
den saavuttamisen perusteella, tai ne voidaan jättää maksamatta, jos tavoitteita ei saavu-
teta. Voidaankin sanoa, että peruspalkkaus tuo leivän ja tulospalkkauksen piiriin lukeu-
tuvat täydentävät palkkaustavat jotain leivän päälle (Hulkko et al. 2002, s. 48–49). 

Tulospalkkiolla käsitetään tulospalkkauksen olennaista osaa, ei kuitenkaan yleensä koko 
tulospalkkausta. Eri lähteiden mukaan tulospalkkioiden maksaminen perustuu etukäteen 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja ylittämiseen. Tavoitteet voivat liittyä taloudel-
lisiin tunnuslukuihin, reaaliprosessin tuotoksiin, kehittämistavoitteisiin tai näiden yhdis-
telmiin. Tulospalkkioiden kohderyhmänä voi olla yritys, ryhmä tai yksilö (Tulos-
palkkaustyöryhmä 2002, s. 8–9; Lautala 2001, s. 31; Hulkko et al. 2002, s. 49). 

Tulospalkkausjärjestelmän kokonaisuus on esitetty kuvassa 9. 

 

Kuva 9. Tulospalkkausjärjestelmän kokonaisuus. 

Tulospalkkausjärjestelmässä on strateginen taso (kuvassa keltaisella) ja operatiivinen 
taso (kuvassa sinisellä). Strategisen tason päätöksiä ovat palkitsemisstrategian luomi-
nen, tavoitteiden asettaminen ja näiden pohjalta järjestelmän rakenteen luominen sekä 
rahoituksesta päättäminen. Kun tulospalkkausjärjestelmä on luotu, se otetaan operatii-
visen toiminnan osaksi. Käyttöönoton olennainen osa on kohderyhmän koulutus. Kun 
kohderyhmä on koulutettu, voidaan järjestelmä ottaa käyttöön. Työntekijöiden suoritus-
ta mitataan ja heille maksetaan palkkioita työsuoritusten mukaan. Työntekijät ja työn-
antajan edustajat antavat ja saavat palautetta suorituksestaan ja järjestelmän rakenteesta 
esimerkiksi kehityskeskusteluissa. Palautteen pohjalta työntekijä voi parantaa työ-
suoritustaan esimerkiksi koulutuksen avulla ja tulospalkkausjärjestelmää voidaan kehit-
tää eritasoisilla toimenpiteillä. 
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4.4 Tulospalkkausjärjestelmän perusteluja 

Tulospalkkauksen käytölle on olemassa monia perusteluja. Hulkon et al. mukaan tulos-
palkkaus on johtamisen ja palkitsemisen väline, asenteiden ja ilmapiirin muokkaaja, 
uusia työntekijöitä houkutteleva seikka, yhteisöllisyyden rakentaja, kilpailuedun tarjoaja 
ja joustavuuden lisääjä. (Hulkko et al. 2002, s. 25–31) 

Palkitseminen viestittää organisaatiolle tärkeitä asioita, haluttiin tätä tai ei. Onnistunut 
tulospalkkiojärjestelmä toimii johtamisen välineenä ja ohjaa työntekijöitä kiinnittämään 
huomiota organisaation menestymisen kannalta olennaisimpiin asioihin. Tulospalkkioil-
la voidaan myös vahvistaa haluttua organisaatiorakennetta ja toimintamallia sekä luoda 
rajoja eri henkilöstöryhmien välille tai poistaa niitä yhteistyön parantamiseksi. Tulos-
palkkiojärjestelmän tavoitteiden saavuttaminen edellyttää usein työnjaon, tiedonkulun ja 
palautteenannon parantamista. Tulospalkkiojärjestelmiin pätee yleensä sanonta: ”Sitä 
saat, mitä mittaat.” Riskinä voi olla henkilöstön huomion kiinnittyminen ainoastaan 
mitattaviin asioihin. Mittareita valittaessa tuleekin pohtia tarkasti, mihin palkkioilla 
halutaan vaikuttaa. Palkkioiden perusteluna voi olla myös hyvien työsuoritusten palkit-
seminen ja näiden merkityksen korostaminen. (Hulkko et al. 2002, s. 25–31) 

Tulospalkkiot vaikuttavat henkilöstön asenteisiin ja organisaation ilmapiiriin. Toimiva 
palkitseminen sitouttaa henkilöstön organisaatioon, vähentää poissaoloja, parantaa työ-
yhteisön yhteishenkeä ja kasvattaa halua tehdä töitä organisaation tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Tulospalkkioilla pyritään sitouttamaan henkilöstö asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen ja yrityksen tavoitteisiin sekä hyödyntämään henkilöstön koko osaami-
nen työssä. Tätä voidaan kutsua myös henkilöstön motivoinniksi parempiin suorituksiin 
tai suurempaan työpanokseen, mikä onkin usein tulospalkkioiden käytön syynä. Perin-
teiset palkkaustavat ovat ehkä menettäneet kannustavuuttaan vanhentumisen ja työehto-
sopimusten pikkutarkkojen määräysten vuoksi. Ne eivät välttämättä enää vastaa nyky-
aikaisten työympäristöjen ja toimintatapojen mukaiseen palkkaustarpeeseen yhtä hyvin 
kuin tulospalkkaus. (Hulkko et al. 2002, s. 25–31; Kokko & Winter 1997, s. 9) 

Tulospalkkaus voi toimia myös uusien työntekijöiden houkuttimena, vaikkakin muilla 
tekijöillä on usein suurempi merkitys työhönottotilanteessa. Toimiva tulospalkkaus-
järjestelmä parantaa organisaation kuvaa hyvänä työnantajana, etenkin jos kilpailijoiden 
järjestelmät eivät ole yhtä toimivia. Järjestelmän puuttuminen puolestaan voi heikentää 
organisaation asemaa työmarkkinoilla. Kokemus järjestelmän toimivuudesta välittyy 
useimmiten yrityksen oman henkilöstön kautta näiden ystäväpiireihin, ei niinkään viral-
listen tiedotuskanavien kautta. (Hulkko et al. 2002, s. 25–31) 
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Tulospalkkausta pidetään myös yhteisten tavoitteiden eteen työskentelyn sekä yhteis-
työhalun ja -kyvyn lisäämisen keinona (Kokko & Winter 1997, s. 9).  Toimivalla tulos-
palkkauksella haetaan ja saavutetaan kaikkien osapuolten etu. Johdon viestit tärkeistä 
asioista ja kehittämisen suunnasta tavoittavat henkilöstön, joka puolestaan on motivoi-
tunut tekemään oikeita asioita hyvin. Tämä välittyy asiakkaille parempana laatuna ja 
tätä kautta omistajat näkevät parempaa toimintaa ja parempaa tulosta. Jakamalla osa 
tuloksesta työntekijöille korostetaan henkilöstön arvoa yrityksen tärkeänä menestys-
tekijänä. (Hulkko et al. 2002, s. 25–31) 

Toimiva tulospalkkaus on myös kilpailuetu ja tuottava investointi. Laajassa amerikka-
laisessa tutkimuksessa (McAdams 1995, lähteessä Hulkko et al. 2002, s. 30) inves-
toinnit kannustejärjestelmiin saatiin takaisin keskimäärin 2,3-kertaisena. Kanadalaisessa 
kuorma-autoalan kannustinjärjestelmien tutkimuksessa (Barton et al. 2002, liite 2) puo-
lestaan saavutettiin jopa 2,5–5,3-kertaisia tuottoja investoinneille. Tulospalkkauksen 
käyttö parantaa kilpailukykyä myös lisäämällä joustavuutta palkkakustannuksiin. Toisin 
kuin palkankorotukset, tulospalkkiot eivät nosta palkkakustannuksia pysyvästi vaan 
palkkioita maksetaan hyvänä vuonna enemmän ja huonona vähemmän. Tulospalkkaus 
toimii tällöin suhdannevaihtelujen tasaajana. Tulospalkkaus sopii erityisen hyvin aloit-
televille yrityksille, jotka voivat houkutella osaavaa henkilöstöä tulospalkkioiden tai 
esimerkiksi osakejärjestelyjen avulla, vaikka eivät peruspalkkojen tasolla voisikaan 
kilpailla vakiintuneempien yritysten kanssa. (Hulkko et al. 2002, s. 25–31; Kokko & 
Winter 1997, s. 11) 
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5 Kannustinjärjestelmät kuljetusalalla 

Tutkimusta varten haastatelluista yhdeksästä suomalaisesta linja-autoliikenteen yrityk-
sestä yhdellä oli turvallisuuteen ja yhdellä työtunteihin sidottu järjestelmä. Yhdellä 
yrityksellä oli käytössään järjestelmä, joka oli sidottu turvallisuuteen ja palvelutasoon. 
Polttoaineenkulutukseen sidottua järjestelmää sen sijaan ei ollut käytössä yhdelläkään 
yrityksellä. (Haastatelut 2006) Englannissa suoritetussa kyselytutkimuksessa saatiin 
samansuuntaisia tuloksia. Kyselyyn vastanneista 88 yrityksestä 63:llä ei ollut käytössä 
kannustinjärjestelmää. 15 yrityksessä kannustettiin vahinkojen vähentämiseen, 16:ssa 
työssäoloon ja kuudessa polttoaineenkulutuksen vähentämiseen. Kolmessa yrityksessä 
palkittiin muista kuin edellä mainituista asioista. Joissain yrityksissä palkittiin useam-
masta kuin yhdestä asiasta, mikä selittää 103 vastausta 88:stä yrityksestä. (Brown & 
Coyle 2004, s. 9) 

Sen sijaan Kanadassa toteutetussa haastattelututkimuksessa 40 haastatellusta yrityksestä 
28:llä oli käytössä turvallisuuteen perustuva järjestelmä. Polttoaineenkulutukseen sidot-
tu järjestelmä puolestaan oli käytössä vain yhdessä yrityksessä. (Barton et al. 1998, s. 
15–19) Myöhemmässä kanadalaisessa tutkimuksessa 42 yrityksestä 10:llä oli käytös-
sään polttoaineenkulutuksen kannustinjärjestelmä (OEE 2000, s. 2). Halukkuutta kuljet-
tajien suorituksen seurantaan ja palkitsemiseen on yrityksissä olemassa (Haastattelut 
2006). Englantilaisessa tutkimuksessa 88 tutkitusta yrityksestä 40 yrityksen mielestä 
polttoaineenkulutuksen kannustinjärjestelmästä olisi varmasti ja 11 mielestä mahdolli-
sesti hyötyä yrityksen toiminnassa. (Brown & Coyle 2004, s. 9–10). 

5.1 Haasteita 

Kuljettajan ajosuoritukseen sidottuja kannustinjärjestelmiä ei käytetä kovin laajasti 
kuljetusalalla ja niiden käyttöönottoon liittyy suuria haasteita. Erilaisia haasteita on 
esitetty kuvassa 10. 
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Tutkimuksissa suurimmaksi esteeksi nähtiin järjestelmän liian monimutkainen käyt-
töönotto ja hallinnointi. Käyttöönottoon tarvitaan johdon sitoutumista ja työpanosta, 
joka on pois henkilöiden ydintehtävistä. Myös tarpeelliset neuvottelut ammattiliittojen 
kanssa voivat olla vaikeita. Suurimmat monimutkaisuutta aiheuttavat tekijät liittyvät 
kuitenkin kuljettajien työsuorituksen mittaamisen ongelmiin. (Barton et al. 1998, s. 26; 
Brown & Coyle 2004, s. 3, 10–12) 

5.1.1 Kuljettajien työsuoritusten mittaaminen 

Ajotavan kuljettajakohtainen seuranta on ollut hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta ennen 
seurantajärjestelmien yleistymistä. Myös seurantajärjestelmissä voi esiintyä teknisiä 
ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi CAN-väylästä saatavan tiedon tarkkuuteen tai 
tiedonsiirtoon. Ongelmien seurauksena järjestelmistä saatava tieto ei ole tarpeeksi luo-
tettavaa kannustinjärjestelmässä hyödynnettäväksi. Kuljettajakohtaisen kulutustiedon 
puuttuminen on edelleen suuri este kannustinjärjestelmien rakentamiselle. Kuljettaja-
kohtaista kulutus- ja muuta tietoa saadaan nykyaikaisilla seurantajärjestelmillä riittävä 
määrä kannustinjärjestelmän tietoperustaksi. Seurantajärjestelmiä ei kuitenkaan käytetä 
kovin laajasti. Niissäkin yrityksissä, joissa seurantajärjestelmiä käytetään, saadaan auto-
kohtaista kulutustietoa, mutta ei kuljettajakohtaista. Samalla autolla ajaa usein eri henki-
lö, ja toisaalta sama henkilö ajaa eri autoilla, joten kuljettajakohtainen seuranta ja palkit-
seminen eivät onnistu. Kuljettajien ja autojen vaihtelu on yksi monimutkaisuutta 
aiheuttava tekijä. (Haastattelut 2006; Brown & Coyle 2004, s. 10–11; DfT 2005b, s. 25–
27) 

Vaikka kuljettajakohtaista tietoa saataisiinkin, seurantajärjestelmän rakentaminen   
oikeudenmukaiseksi ei ole helppoa. Kuljettajan ajamiseen, ja siten polttoaineenkulutuk-
seen, turvallisuuteen ja palvelutasoon, vaikuttaa jatkuvasti tekijöitä, joihin kuljettaja ei 
toimillaan voi vaikuttaa. Auton kuormitus, eli tavaroiden tai ihmisten määrä, vaikuttaa 
merkittävästi polttoaineenkulutukseen ja vaihtelee jatkuvasti. Ajokelin vaihtelut vaikut-
tavat työsuoritukseen, samoin liikenteen määrän vaihtelut ja muiden tielläliikkujien 
käyttäytyminen. Myös tien tai kadun tyyppi ja geometria vaihtelevat. On aivan erilaista 
ajaa tasaista maantietä kuin mäkistä katuverkkoa. Vaikka esimerkiksi kaksi samanlaista 
paikallisliikenteen linja-autoa ajaisi samaa linjaa ja kuljettajilla olisi samanlainen ajo-
tapa, polttoaineenkulutus olisi hyvin erilainen aamuruuhkassa ja päivän tai illan hiljai-
sina aikoina. Samoin kulutus olisi erilainen, vaikka autot ajaisivat samaa linjaa samaan 
aikaan, mutta eri suuntiin. Erot vielä korostuvat ruuhka-aikoina, jolloin toiseen suuntaan 
voi ajaa omaa vauhtiaan, mutta toiseen suuntaan joutuu pysähtelemään jonossa. Mit-
tauksen monimutkaisuuden pelätään aiheuttavan niin paljon töitä ja kustannuksia, että 
kannustinjärjestelmästä ei saada kannattavaa. (Haastattelut 2006; Brown & Coyle 2004, 
s. 10–11; DfT 2005b, s. 25–27) 
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5.1.2 Pienten kuljetusyrityksien erityispiirteet 

Pienissä kuljetusyrityksissä seurantajärjestelmien käyttöönoton esteitä ovat taloudelliset 
syyt, pienillä suoritteilla pieneksi jäävä hyöty ja kuljetusten tilaajien epäselvä rooli. 
Kuljetusten tilaajilla, suurilla kauppa- tai teollisuusyrityksillä, on usein omat toimitus-
ketjun kokonaisuuden hallintaan käytettävät järjestelmänsä, joiden myötä myös pienten 
kuljetusyritysten kuorma-autojen järjestelmiin tulee vaatimuksia. Kuljetusyrityksen 
vaihtoehtoina ovatkin oman itsenäisen järjestelmän hankkiminen omiin tarpeisiin tai 
yhteistyö tilaajan kanssa ja tämän järjestelmän laajentaminen kuljetusyrityksen tarpeita 
vastaavaksi. (Kauppinen 2006) 

Kuljetusten tilaaja voi antaa järjestelmän kuljetusyrityksen käyttöön, tai se voi vaatia 
yritystä hankkimaan järjestelmän. Tilaajien järjestelmät eivät kuitenkaan välttämättä 
palvele niitä tarkoituksia, joihin kuljetusyritys haluaisi järjestelmää käyttää. Tilaajien 
kiinnostus kohdistuu seurantajärjestelmistä saatavien tuotetietojen, kuten tavaramäärä, 
kuormatilan lämpötila, kuljetuksen lähtöpaikka ja -aika sekä toimitustiedot, hyödyntä-
miseen tuotannonohjauksessa ja kuljetusten maksuperusteissa. Kuljetusyrityksen kan-
nalta olennaisia tietoja olisivat edellisten lisäksi polttoaineenkulutukseen, ajotapaan ja 
ajoneuvon kuntoon liittyvät tiedot. Näiden saatavuutta ei kuitenkaan välttämättä oteta 
järjestelmää rakennettaessa huomioon. (Kauppinen 2006) 

Kuljetusten tilaaja voi kuitenkin hyödyntää myös kuljetusyrityksen haluamia tietoja 
esimerkiksi kuljetusyritysten energiatehokkuuden vertailussa tai kuljetusketjujen ener-
giankulutuksen selvittämisessä. Polttoaineenkulutustietojen selvittäminen voisi myös 
auttaa tilaajia huomaamaan esimerkiksi eri kellonaikoina tapahtuvien toimitusten vaiku-
tuksen kuljetuskustannuksiin. Ruuhka-aikoina kuljettaminen voi olla hyvin paljon kal-
liimpaa kuin hiljaisempina aikoina. Tilaaja voisi siirtää kustannukset toimitusten hin-
noitteluun esimerkiksi siten, että ruuhka-aikoina toimitus maksaisi hiljaista aikaa 
enemmän. Tämä voisi ohjata toimituksia ruuhka-aikojen ulkopuolelle, jolloin säästet-
täisiin polttoainetta. Kuljetuskapasiteettia voitaisiin myös vähentää eli samalla autolla 
hoitaa useampi toimitus, mikäli toimitukset jakautuisivat tasaisemmin eri kellon-
aikoihin. (Kauppinen 2006) 
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5.2.1 Järjestelmän edellytykset 

Kannustinjärjestelmän tarkoitus on viestiä yrityksen arvoja ja strategiaa työntekijöille 
sekä ohjata näiden työsuorituksia haluttuun suuntaan rahallisia tai muita kannustimia 
motivointikeinoina käyttäen. Kuljettajien kannustinjärjestelmän kehittäminen lähtee 
liikkeelle kuljetusyrityksen arvojen ja strategisten tavoitteiden määrittelyllä. Kuljetus-
yrityksen päätehtävä on kuljettaa tavara tai ihminen paikasta toiseen. Menestyäkseen 
kuljetusyrityksen on tuotettava palvelu turvallisesti, oikealla palvelutasolla ja palvelu-
tasoon nähden mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Kuljetusyrityksen strategisia 
tavoitteita voidaankin katsoa olevan turvallisuus, hyvä palvelu ja kustannustehokkuus. 
Näiden lisäksi ympäristöarvojen vaikutus yrityksen imagoon näyttää jatkuvasti kasva-
van. Nämä kaikki tavoitteet ovat saavutettavissa taloudellisen ajotavan omaksumisella, 
jota voidaan edesauttaa kannustinjärjestelmällä. 

Kannustinjärjestelmän tavoitteiden määrittely on erittäin tärkeää. Tavoitteet tulee johtaa 
yrityksen arvoista ja strategisista tavoitteista. Kannustinjärjestelmällä voidaan esi-
merkiksi pyrkiä juurruttamaan taloudellinen ajotapa kuljettajien toimintaan, alentamaan 
kustannuksia, lisäämään kuljettajien työn haasteellisuutta ja mielekkyyttä sekä paranta-
maan työantajakuvaa, asiakaspalvelua tai turvallisuutta. Kannustinjärjestelmän tavoit-
teista ja rahoituksesta päättäminen ovat yrityksen ylimmän johdon vastuulla olevia 
tehtäviä. 

Järjestelmän rakentaminen vaatii taloudellista panostusta vähintäänkin käytetyn työajan 
muodossa. Järjestelmän vuoksi voidaan myös joutua investoimaan esimerkiksi seuranta-
järjestelmiin ja koulutuksiin. Järjestelmän rahoitus voi kuljetusyritysten tiukassa talou-
dellisessa tilanteessa olla haasteellinen tehtävä. Onnistunut kannustinjärjestelmä maksaa 
kuitenkin itsensä varsin nopeasti takaisin alentuneiden polttoaine-, onnettomuus-, huol-
to- ja vakuutuskustannusten muodossa. Järjestelmä voidaan rahoittaa kokonaan kerty-
neillä säästöillä, budjetoidulla rahalla tai näiden erilaisilla yhdistelmillä. 

5.2.2 Järjestelmän rakenne 

Tulospalkkauksen käytön edellytyksenä on toiminnan tuloksen luotettava mittaus.  
Tulospalkkausjärjestelmä rakentuu jokaisessa yrityksessä erilaiseksi, yrityksen omien 
lähtökohtien mukaan. Myös saman yrityksen sisällä voi olla käytössä erilaisia tulos-
palkkioita. Järjestelmän rakenteen osa-alueita on esitetty kuvassa 12. 
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Mittauksen toteutus on ollut kuljetusyritysten kannustinjärjestelmien suurin haaste, 
etenkin polttoaineenkulutuksen mittauksen osalta. Turvallisuutta ja asiakaspalvelua 
voidaan kyllä mitata ilman uusia seurantajärjestelmiä. Seurantajärjestelmät ja tietojär-
jestelmät kuitenkin mahdollistavat kuljettajan työsuorituksen yksityiskohtaisen mittaa-
misen ja voivat tuoda lisäarvoa myös turvallisuuden ja asiakaspalvelun mittaamiseen. 
Seurantajärjestelmillä kerätyistä tiedoista voidaan etsiä tunnuslukuja, joiden avulla 
kuljettajien suorituksia voidaan vertailla keskenään kuljettajan toiminnasta riippumat-
tomista ja vaihtelua aiheuttavista tekijöistä huolimatta. Täydellisesti vertailukelpoisia 
kuljettajien yksittäiset ajot eivät ole, mutta riittävään vertailukelpoisuuteen päästään työ-
suorituksia esimerkiksi ajankohdan, ajoneuvon ja tien ominaisuuksien mukaan ryhmit-
telemällä. 

Kannustinjärjestelmässä käytettävät palkitsemistavat voivat olla hyvin monipuolisia. 
Tärkein palkitsemisen muoto on luonnollisesti rahapalkkio, mutta muitakin palkitsemi-
sen muotoja, kuten vuoden kuljettaja -tunnustuksia, voidaan käyttää. Palkitsemisen 
suuruus ja palkkioiden muodostuminen ovat yrityskohtaisesti päätettäviä asioita ja ne 
voivat vaihdella myös vuosittain. Muodostumisperusteiden tulee joka tapauksessa olla 
selkeitä ja ymmärrettäviä ja palkkioiden suuruudeltaan tavoittelemisen arvoisia. 

5.2.3 Käyttöönotto, seuranta ja kehittäminen 

Kannustinjärjestelmän käyttöönotto on hyvin merkittävä vaihe sen onnistumisen kan-
nalta. Käyttöönotossa korostuu esimiesten perusteellinen koulutus. Esimiesten täytyy 
ymmärtää järjestelmän tavoitteet ja rakenne, jotta he voivat vastata kuljettajien kysy-
myksiin selkeästi. Hyväkin järjestelmä voi epäonnistua epäselvän tiedottamisen ja kou-
lutuksen puutteen vuoksi. Käyttöönotto voidaan tehdä myös vaiheittain erilaisten kokei-
lujen avulla, jolloin järjestelmää voidaan muokata kokemusten perusteella ennen laajaa 
käyttöönottoa. 

Käyttöönotettua järjestelmää tulee hyödyntää kaikin tavoin. Kannustinjärjestelmän 
hyötyjä on esitelty kuvassa 13. 
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5.3 Käytössä olevia kannustinjärjestelmiä 

Kannustinjärjestelmien käyttöä kohtaan on kuljetusalalla suurta mielenkiintoa, mutta 
niihin koetaan liittyvän suuria haasteita. Joissain yrityksissä haasteet on kohdattu ja 
voitettu hyvin tuloksin. Kannustinjärjestelmän käyttö yrityksissä on parantanut työ-
ilmapiiriä ja kuljettajien keskittymistä taloudelliseen ajotapaan. Kuljettajat kiinnittävät 
enemmän huomiota kulutukseen, minkä seurauksena yritykset ovat säästäneet jopa yli 
10 % polttoainekustannuksissa. Kertyneistä säästöistä on pystytty myös maksamaan 
tuntuvia palkkioita. (Brown & Coyle 2004, s. 12) Onnistuneet kannustinjärjestelmät 
ovat aina yrityskohtaisesti räätälöityjä, huolellisesti kehitettyjä ratkaisuja, joiden     
kopioiminen sellaisenaan toiseen yritykseen ei onnistu. Yrityksissä on pyritty vastaa-
maan edellä kuvattuihin haasteisiin monin eri tavoin. 

5.3.1 Turvallisuuteen keskittyvät järjestelmät 

Turvallisesta ajamisesta on pitkään palkittu yksinkertaisilla järjestelmillä niitä kuljetta-
jia, jotka eivät ole aiheuttaneet vahinkoja maksukauden kuluessa. Palkkio on tyypillises-
ti kiinteä tai ajokilometrien mukaan määräytyvä rahasumma. Palkkion suuruus voi olla 
esimerkiksi 500 euroa vuodessa tai 0,01 €/km ja palkkio maksetaan jokaiselle kuljetta-
jalle, joka on ajanut vahingoitta. Palkkio voi olla myös peruspalkkaan sidottu, esimer-
kiksi 4 % palkasta. Palkkion suuruus voi kasvaa ajan myötä ajamisen pysyessä turvalli-
sena. Palkkion maksukausi on tyypillisesti kolme kuukautta tai puoli vuotta. (Barton et 
al. 1998, s. 15–22) Suuria yksittäisiä palkkioita voidaan myös maksaa, esimerkiksi 
5 000 dollaria miljoonasta turvallisesta ajomailista (J.B. Hunt 2006). 

Eräässä suomalaisessa linja-autoyrityksessä otettiin vuoden 2006 alussa käyttöön turval-
lisuuteen perustuva kannustinjärjestelmä. Yrityksessä on 80 linja-autoa ja noin 130 
kuljettajaa. Järjestelmän kokonaisuus on esitetty kuvassa 14. 
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Kuva 14.  Esimerkki turvallisuuteen perustuvasta kannustinjärjestelmästä. 

Kannustinjärjestelmän taustalla on pyrkimys kannustaa työntekijöitä avoimuuteen ja 
rehellisyyteen. Järjestelmän tavoitteena on vahinkojen, etenkin huolimattomuudesta 
johtuvien ja ilmoittamattomien, määrän vähentäminen sekä kuljettajakoulutuksen koh-
dentamisen parantaminen. Järjestelmä on kehitetty johdon piirissä, eikä kuljettajilla ole 
ollut mahdollisuuksia vaikuttaa järjestelmään. Käyttöönotosta tiedotettiin henkilöstö-
lehdessä ja maantieteellisesti jaetuissa kuljettajaryhmissä. Näissä ryhmissä on käytön 
aikana keskusteltu järjestelmästä, eikä suuria mielenilmauksia puolesta tai vastaan ole 
noussut. Vuoden lopussa on tarkoitus kartoittaa henkilöstön tyytyväisyyttä ja kehittää 
järjestelmää. Yrityksessä on myös koekäytössä 10 autossa kiihtyvyyksiä mittaavat lait-
teet, joita ehkä tulevaisuudessa hyödynnetään kannustinjärjestelmässä. (Haastattelut 
2006) Järjestelmän kehittäminen ainoastaan johdon piirissä ja tiedotuksen vähäisyys 
vähentävät sen hyväksyttävyyttä ja siten vaikuttavuutta. Suunniteltu henkilöstön tyyty-
väisyyden kartoitus parantanee tilannetta. Henkilöstön edustajien ottaminen mukaan 
kehitystyöhön parantaisi varmasti järjestelmää edelleen. 
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Järjestelmässä lähdetään liikkeelle vuoden alussa 20 000 euron rahapotista. Vuoden 
kuluessa aiheutetut vahingot pienentävät pottia 250 eurolla ja ilmoittamattomat vahingot 
2 000 eurolla. Vuoden lopussa jäljelle jäänyt potti jaetaan kolmeen erisuuruiseen     
rahasummaan, jotka arvotaan niiden kuljettajien kesken, jotka eivät ole aiheuttaneet 
vahinkoja vuoden aikana. Järjestelmä on vielä niin uusi, ettei sen vaikuttavuudesta tai 
kannattavuudesta ole tietoa. Näyttäisi kuitenkin siltä, että vahingot, etenkin ilmoittamat-
tomat, ovat vähentyneet. Järjestelmää rakennettaessa rahasummat asetettiin sellaisiksi, 
että järjestelmän pitäisi olla kannattava. (Haastattelut 2006) 

Järjestelmä näyttää yksinkertaiselta ja toimivalta. Järjestelmän vaikuttavuus perustuu 
lähinnä huomion kiinnittämiseen ja vahinkojen aiheuttamien kustannusten konkretisoin-
tiin kuljettajille. Rahojen jakaminen arpomalla ei ehkä kuitenkaan ole kaikkein moti-
voivin tapa. Arpomisella saadaan rahasumma suuremmaksi ja tuntuvammaksi kuin 
kaikille tasaisesti jakamalla, mutta se ei ehkä tunnu kuljettajista oikeudenmukaiselta. 
Toisaalta pieni rahasummakaan ei välttämättä motivoisi turvalliseen ajamiseen. 

5.3.2 Polttoaineenkulutukseen keskittyvät järjestelmät 

Polttoaineenkulutukseen perustuvat kannustinjärjestelmät on perinteisesti sidottu määri-
teltyihin kulutuksen tavoitetasoihin. Tavoite voidaan määritellä erikseen tietyn tyyppi-
sille ajoille, esimerkiksi jakeluliikenteeseen tai maantieliikenteeseen. Tavoitteen saavut-
tamisesta saa tietyn palkkion ja mitä enemmän tavoitetason alle pääsee, sitä suurempi 
on palkkio. Tyypillinen tavoitetaso on kuorma-autoyrityksissä 30–40 l/100km. Palk-
kioiden maksukausi on yleensä kolme kuukautta, mikä vähentää yksittäisten tekijöiden, 
kuten sään, kuormituksen tai työvuorojen, aiheuttamaa vaihtelua. Kolme kuukautta on 
kuitenkin vielä riittävän lyhyt aika, jotta kuljettaja muistaa mahdolliset huonot työ-
suoritukset ja voi muuttaa työtapojaan. Palkkioiden suuruus vaihtelee hyvin paljon. 
Palkkio voi olla esimerkiksi 100 euroa vuodessa tavoitteen saavuttamisesta ja kasvaa yli 
1 000 euroon tavoitteen alittuessa reilusti. Palkkio voi olla sidottu myös ajettuun mat-
kaan, jolloin tavoitteen saavuttamisen palkkio on esimerkiksi 0,01 €/km. Määritellyn 
tavoitekulutuksen sijaan palkkio voidaan maksaa taloudellisimmin ajaneille kuljettajille, 
esimerkiksi 20 prosentille koko kuljettajakunnasta. Polttoaineenkulutukseen perustuvaa 
kannustinjärjestelmää voi tukea seurantajärjestelmistä saatavan ajotapatiedon käyttö 
esimerkiksi kehityskeskusteluissa. (Barton et al. 2001, s. B-5; OEE 2006, Bussiammatti-
lainen 2004) 

Pohjolan Liikenne on noin 300 linja-auton ja 500 kuljettajan yritys, joka on vuoden 
2004 alusta lähtien hyödyntänyt seurantajärjestelmistä saatavaa polttoaineenkulutus-
tietoa kannustinjärjestelmässään, jonka kokonaisuus on esitetty kuvassa 15. 
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Kuva 15. Pohjolan Liikenteen kannustinjärjestelmä. 

EcoLine-järjestelmän tavoitteena ovat polttoaineenkulutuksen pienentämisen lisäksi ajo-
tyylien rauhoittaminen, matkustusmukavuuden parantaminen, liikennevahinkojen ja 
teknisten vaurioiden vähentäminen sekä ympäristövahinkojen ehkäiseminen. Yksi  
lähtökohta oli myös taloudellisen ajon koulutuksen vaikutusten parantaminen seurannan 
avulla. Järjestelmään kuuluvat automaattinen tankkausjärjestelmä, reaaliaikainen auto- 
ja kuljettajakohtainen seuranta sekä kuljettajien palkitseminen. Tankkausjärjestelmä 
tunnistaa auton langattomasti ja katkaisee automaattisesti polttoainepumpun, mikäli 
pistooli pääsee irtoamaan. Näin nopeutetaan tankkaustapahtumaa ja vältetään poltto-
aineen valuminen maahan. Autojen tilaa seurataan jatkuvasti ja poikkeuksista saadaan 
tieto välittömästi. Ajoneuvotietoa käytetään myös huoltojen suunnittelussa. (Bussiam-
mattilainen 2004) 

Kuljettajat kirjautuvat järjestelmään ajovuoronsa alussa syöttämällä älykorttinsa koje-
taulussa olevaan lukijaan. Kojetaulussa on myös keskikulutusmittari, josta kuljettaja voi 
seurata kulutustaan ajon aikana. Ajon päätyttyä mittari kertoo vuoron keskikulutuksen. 
Polttoaineenkulutukseen on sidottu kannustinjärjestelmä, jossa kuljettajan ajosuoritusta 
verrataan samalla autolla kahden edellisen viikon aikana ajettuihin ajoihin ja niiden 
kulutustietoihin. Tällaisten vertailujen pohjalta palkitaan paras viidennes kuljettajista ja 
huonoin viidennes ohjataan koulutukseen. (Bussiammattilainen 2004; Pohjolan Liiken-
ne 2006) 
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Palautteen muotona on myös ilmoitustauluille kolmen kuukauden välein laitettavat 
listat, joissa luetellaan taloudellisimmin ajaneet kuljettajat ja heidän kulutuslukemansa. 
Listalle pääsee 40 % kuljettajista. Kuljettaja voi myös halutessaan pyytää henkilö-
kohtaisen kulutusraportin. Järjestelmän oikeudenmukaisuus varmistetaan ajattamalla 
kuljettajia useilla eri autoilla ja reiteillä sekä poistamalla datasta selkeät virheet. Järjes-
telmä on kehitetty yhteistyössä kuljettajien kanssa ja se on otettu pääosin hyvin vastaan 
kuljettajien piirissä. Järjestelmällä uskotaan myös saavutettavan asetetut säästötavoit-
teet. Yhtiön ensimmäinen EcoLine-kuljettaja valittiin vuoden 2006 alussa. Nimike on 
vuosittain jaettava tunnustus taloudellisesta ajosta. (Bussiammattilainen 2004; Pohjolan 
Liikenne 2006) 

5.3.3 Useita tekijöitä sisältävät järjestelmät 

Pisteytykseen perustuvissa kannustinjärjestelmissä seurataan useampia kuljettajan työ-
hön liittyviä asioita ja otetaan näissä suoriutuminen huomioon palkitsemisessa. Tyypil-
lisiä seurattavia asioita ovat ajotapa, asiakaspalvelu ja turvallisuus. Ajotapaindeksi voi 
muodostua polttoaineenkulutuksesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä, esimerkiksi 
keskinopeudesta, tyhjäkäyntiajasta, kierroslukualueiden käytöstä, jarrujen käyttömääräs-
tä ja jarrutuksien voimakkuudesta. Asiakaspalvelun indeksejä voivat olla negatiivinen ja 
positiivinen palaute, tavaroiden kunto ja aikataulussa pysyminen. Turvallisuuden indek-
sejä ovat puolestaan onnettomuuskustannukset ja onnettomuuksien määrä, joka useim-
miten jaetaan sen mukaan, onko kuljettaja syyllinen vai syytön. Myös ajoneuvon sisällä 
tapahtuvat henkilö- tai lastivauriot voivat olla mitattavia tekijöitä. (OEE 2006; Rauha-
mäki et al. 2006, s. 53–54; DfT 2004; Haastattelut 2006; EC-Tools 2004, s. 4, 29–30) 

Eräässä suomalaisessa 23 linja-auton yrityksessä on ollut pisteytykseen perustuva pal-
kitsemisjärjestelmä käytössä vuodesta 2001 lähtien. Järjestelmässä henkilöstö on jaettu 
viiteen tiimiin, joissa yksi henkilö vuodessa vaihtuu. Tiimit laitetaan paremmuus-
järjestykseen suhdeluvuilla, joissa otetaan huomioon onnettomuuksien määrä, positiivi-
nen palaute ja reklamaatiot. Polttoaineenkulutus oli aiemmin osa suhdelukua, mutta siitä 
luovuttiin, koska sen seuranta oli liian työlästä. Yritys jakaa vuosittain käyttökatepro-
sentin 21 % ylittävästä osasta puolet työntekijöille. Paras tiimi saa eniten rahaa ja raha-
summa putoaa portaittain. Tiimin sisällä jokainen saa yhtä suuren palkkion. Kun yrityk-
sellä menee hyvin, jaettavaksi jää huomattavia summia. Myös muilla suomalaisilla 
linja-autoyhtiöillä on ollut käytössä pisteytyksiin perustuvia järjestelmiä, joissa on seu-
rattu työtunteja, liikennevahinkoja ja asiakaspalautteita. (Haastattelut 2006) 

Tiimien palkitseminen poistaa seurannan ongelmia, koska tiimiin voidaan valita kuljet-
tajia siten, että tiimit ovat keskenään samankaltaisia. Toisaalta kuljettajakohtaisen seu-
rannan ongelmat liittyvät ennen kaikkea polttoaineenkulutuksen seurantaan, joten tässä 
tapauksessa kuljettajia voitaisiin palkita henkilökohtaisesti tiimien sisällä. 
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Palkitsemisen sitominen yrityksen taloudelliseen tulokseen varmistaa, ettei yrityksen 
tilanne edelleen huonone palkkioiden maksamisen myötä huonoina vuosina. Järjestelmä 
voi kuitenkin ajautua tilanteeseen, jossa kuljettajien suoriuduttua erityisen hyvin palk-
kioita ei kuitenkaan tule, ja toisaalta suoriutumisen ollessa heikompi palkkiot ovat silti 
suuret. Tällainen tuskin on kuljettajien mielestä motivoivaa. 

Thorntons plc on englantilainen konditoria-alan yritys, jonka jakelutoimintoja hoidetaan 
43 ajoneuvolla. Yrityksessä on vuodesta 1995 lähtien käytetty kannustinjärjestelmää, 
jonka tavoitteena on parantaa kuljetusten tehokkuutta ja vähentää jakelukustannuksia ja 
jakelun ympäristövaikutuksia. Järjestelmän alkuaikoina kulutustietoa kerättiin manuaa-
lisesti ja niiden pohjalta laadittiin kuljettajien suoritustaulukkoja. Toimilla vähennettiin 
polttoaine- ja huoltokustannuksia, päästöjä ja onnettomuusmääriä. Vaikutukset jäivät 
kuitenkin lyhytaikaisiksi, minkä vuoksi esimiehet alkoivat säännöllisesti muistuttaa 
henkilöstöä järjestelmän tärkeydestä. Kehityksen myötä järjestelmään on tuotu uusia 
ominaisuuksia. Järjestelmän myötä kuljettajien ajotapaindeksi on noussut 91 prosentista 
97 prosenttiin vuosien 1999–2004 aikana. Polttoaineenkulutus on puolestaan pienenty-
nyt 6,5 % vuosien 2000–2003 aikana. Vuonna 1999 toteutetun järjestelmän parantami-
sen takaisinmaksuaika oli noin 18 kuukautta. Nykyinen järjestelmä on esitetty kuvassa 
16. (DfT 2004) 

 

Kuva 16. Thorntons plc:n kannustinjärjestelmä. 
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Kulutustietoa kerätään yrityksessä kuljettajakohtaisesti autoa tankattaessa ja kuljettajan 
ilmoittamia ajokilometrejä verrataan ajopiirturista saataviin tietoihin. Ajoneuvojen  
seurantajärjestelmistä saadaan kuljettajakohtaisesti tietoa tyhjäkäynnin ja ylinopeuksien 
määrästä sekä voimakkaista jarrutuksista ja ylikierroksista. Näille on asetettu normit 
(tyhjäkäynti 3 minuuttia, nopeus 87 km/h, hidastuvuus 3 m/s2, kierroslukumittarin vih-
reä alue), joiden ylittämisestä kuljettajaa rangaistaan vähentämällä pisteitä kuljettajan 
ajotapaindeksistä. Tyhjäkäynti- ja nopeusnormin ylittämisestä rangaistaan enemmän 
kuin ylikierroksista ja voimakkaista jarrutuksista, koska jälkimmäisiin voidaan joutua 
esimerkiksi onnettomuustilanteiden välttämiseksi. Ajotavan lisäksi järjestelmässä ote-
taan huomioon työajat, palvelutaso ja onnettomuudet. Kuljettajat on jaettu 12 hengen 
tiimeihin, joista jokaisella on oma johtajansa. Kuljettajien suoritusta tarkastellaan 
12 viikon jaksoissa, jonka aikana kuljettajien pitäisi saavuttaa 98 % suoritus ajotavassa, 
100 % palvelutaso sekä ajaa onnettomuuksitta ja työaikalakeja rikkomatta. Mikäli kul-
jettaja yltää näihin tavoitteisiin, hänelle maksetaan palkkio, jonka suuruus on noin 5 % 
hänen peruspalkastaan. Kuljettajien suorituksista julkaistaan taulukko ja kuljettajat 
käyvät viikoittain tiiminjohtajan kanssa läpi suorituksensa. Näissä tapaamisissa kuljetta-
ja voi selittää tekijöitä, joihin hän ei itse ole voinut vaikuttaa, mutta jotka ovat vaikutta-
neet hänen suoritukseensa. (DfT 2004, s. 3–4) 

Thorntonsin järjestelmä vaikuttaa varsin onnistuneelta ja tulokset näyttävät vakuutta-
vilta. Kuljettajan ja tiiminjohtajan viikoittainen keskustelu luo puitteet molemmin-
puoliselle palautteelle ja kehityksen jatkuvalle seurannalle. Tiukasti asetetut rajat ja 
joko-tai-tyyppinen palkkio edellyttävät usein käytäviä keskusteluja kuljettajien oikeus-
turvan vuoksi. Kuljettaja voi menettää suuren palkkion esimerkiksi sen tähden, ettei 
enää muista vaaratilannetta, jonka välttämiseksi normit täytyi ylittää. Säännölliset ja 
tiheät keskustelut toki vievät runsaasti työaikaa, etenkin esimiehiltä. Keskustelujen 
käyminen näin tiheästi voidaan kyseenalaistaa. Luultavasti kuljettaja muistaisi poikkea-
vat tapahtumat, vaikka keskustelu käytäisiin joka toinen viikko. Ajotavan kehittyminen-
kään ei välttämättä näy viikoittaisissa, vaan pidemmän aikavälin tarkasteluissa, joissa 
satunnaisten tekijöiden vaikutus ei ole niin suuri. Palkkion suuruuden porrastaminen, 
normien muuttaminen palkkioon vaikuttaviksi tunnusluvuiksi ja keskustelujen harven-
taminen tekisivät järjestelmän hallinnoinnista keveämmän. Toisaalta keskustelut pitävät 
asiat jatkuvasti kuljettajien mielessä ja viestittävät asian tärkeyttä. Kaiken kaikkiaan 
Thorntons näyttää selvittäneen mittauksen haasteet ja käyttävän kannustinjärjestelmää 
tuloksekkaasti. 
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6 Kannustinjärjestelmän kehitystyö kohdeyrityksissä 

Kannustinjärjestelmän kehitystyötä tehtiin tutkimuksen puitteissa Tampereen kaupungin 
liikennelaitoksessa ja Transpoint Oy Ab:ssä. Pääkohdeyritys oli TKL, jossa kehitettiin 
toimiva olosuhteet huomioon ottava kuljettajakohtainen polttoaineenkulutuksen seuran-
tajärjestelmä ja periaatteet laajempaan kuljettajien kannustinjärjestelmään. Transpoint 
Oy Ab:ssä selvitettiin kannustinjärjestelmän tarpeita ja erityispiirteitä kuorma-auto-
kuljetusten näkökulmasta ja luotiin kannustinjärjestelmän periaatteet, joiden pohjalta 
yrityksessä on tarkoitus aloittaa pilotointi keväällä 2009. 

Tampereen kaupungin liikennelaitos harjoittaa paikallisliikennettä Tampereella. Liiken-
nelaitoksen palveluksessa oli vuoden 2007 lopussa 391 vakituista työntekijää, joista 373 
linja-autonkuljettajia. Liikennelaitoksen käytössä oli 159 linja-autoa, joiden keski-ikä 
oli 7,3 vuotta. Liikennelaitoksen linja-autoilla tehtiin vuodessa noin 24,9 miljoonaa 
matkaa. Vuoden aikana ajokilometrejä kertyi yhteensä 11,1 miljoonaa kilometriä eli 
69 811 km/auto ja 29 759 km/kuljettaja. Polttoainetta kului vuodessa 5,5 miljoonaa 
litraa keskimääräisen kulutuksen ollessa 48,6 l/100km. (TKL 2008) 

Transpoint Oy Ab on VR-konsernin tytäryhtiön Oy Pohjolan Liikenne Ab:n omistama 
tavaraliikennettä harjoittava yhtiö. Transpointilla on hieman yli tuhat työntekijää, 172 
omaa kuorma-autoa ja 380 alihankkijoiden kuorma-autoa. Transpoint on mukana   
useissa raskaan liikenteen tutkimuksissa ja pyrkii aktiivisesti kehittämään toimintaansa. 
Yhtiön tavoitteena on olla alan paras työpaikka. (Pohjolan Liikenne 2008, s. 6) 

6.1 Polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmät 

Kuljettajakohtaiseen polttoaineenkulutuksen mittaukseen liittyvät ongelmat ovat suu-
rimpia esteitä kannustinjärjestelmien käytölle. Tästä syystä tutkimuksessa keskityttiin 
juuri oikeudenmukaisen kuljettajakohtaisen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestel-
män kehittämiseen. Luotettavan ja oikeudenmukaisen mittauksen on sopeuduttava esi-
merkiksi jatkuvasti vaihteleviin sää- ja liikenneolosuhteisiin, autotyyppien erilaisiin 
ominaiskulutuksiin, linjojen vaihtelevaan geometriaan, pysähdysten määrään ja matkus-
tajamääriin. Näiden vuoksi mittauksesta on hyvin vaikeaa tehdä oikeudenmukaista. 
Toisaalta kaikkien tekijöiden huomioon ottamisen myötä keskenään vertailukelpoisten 
kuljettajien määrä voi jäädä hyvin pieneksi, jolloin palkitsemisen kohdentaminen on 
vaikeaa. Seurantajärjestelmän kehittämiseen voi liittyä myös teknisiä ongelmia. 
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TKL:n ja Transpoint Oy Ab:n ajotavan seurantajärjestelmät perustuivat EC-Tools Oy:n 
ECOMATE Bus ja ECOMATE Truck -tuotteisiin. Järjestelmät ovat autotekniikan suh-
teen hyvin samanlaisia. Kuitenkin palveluun liittyvä analysointi ja raportointi poikkea-
vat toisistaan hyvin paljon. Erot johtuvat linja-autoliikenteen ja kuljetustoiminnan erois-
ta, eivät niinkään ajotapojen erilaisuudesta tai erilaisesta autotekniikasta. Kuvassa 17 on 
esitetty järjestelmän kokonaisarkkitehtuuri. 

 

Kuva 17. Seurantajärjestelmän periaate. 

Järjestelmään liittyvät osat ovat: auton CAN-väylä, GPS-paikannus, rahastuslaite tai 
vaihtoehtoisesti muu kuljettajatunniste, langaton tiedonsiirtomodeemi, mobiilipalvelin 
sekä analysointi- ja raportointipalvelin. 

6.1.1 Moottorin CAN-väylä 

Auton moottoritekniikka perustuu nykyisin lähes aina ns. CAN-väylätekniikkaan. Kyse 
on useiden toisiinsa kytkeytyvien ohjainyksiköiden (ECU=Electronical Control Unit) 
muodostamasta verkosta, jossa moottorin eri yksiköt viestivät toisilleen moottoritila-
tietoja. Ajotapaseurantalaite kytketään moottoriväylään siten, että se esiohjelmoidaan 
lukemaan ajotavan kannalta oleellisia viestejä. Moottoriväylässä liikkuu tietoa jopa 500 
kilobittiä sekunnissa, jolloin ei ole mahdollista kerätä kaikkea tietoa talteen, vaan ajo-
tapaseurantalaitteen tulee myös esianalysoida kerättyä tietoa. ECOMATE Bus ja  
ECOMATE Truck on toteutettu siten, että laiteohjelma kerää tietyt kuljettajakohtaiset 
tunnusluvut, jotka voidaan siirtää joko reaaliaikaisesti tai eräajona palvelimelle. 
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6.1.2 GPS-paikannus 

Paikannustiedolla voi olla merkitystä reaaliaikaisessa karttaseurannassa ja toisaalta 
paikkatieto voi olla perusteena, kun kuljettajien vertailukelpoisuutta analysoidaan. GPS 
on myös käyttökelpoinen kellon ylläpitämisessä, mikä korostuu, jos vertailukelpoisuus 
perustuu tarkkoihin aikaehtoihin. GPS-rajapinta perustuu standardiin, joka tuottaa koor-
dinaatteja WGS84-muodossa. Näitä tietoja ajotapaohjelmiston pitää pystyä lukemaan 
käytännössä vähintään sekunnin välein. Varsinaiseen tiedonsiirtoon tai raportointiin 
kaikkia tietoja ei tarvitse käyttää, vaan niitä esianalysoidaan moottorin CAN-väylä-
tietojen kanssa samassa yhteydessä jo ajoneuvolaitteen ohjelmistossa. 

6.1.3 Kuljettajatunnistautuminen 

Ajotapaseuranta perustuu kuljettajakohtaiselle tiedolle. Kuljettaja voi tunnistautua esi-
merkiksi avaimenperässä olevan tunnisteen kautta. Nykyisen kehittyneet ajotapaseuran-
talaitteet voivat hyödyntää myös digipiirturin tuottamaa tietoa, jota erityisesti uusissa 
kuorma-autoissa kannattaa käyttää. Paikallisliikenteen busseissa hyvä tapa on ottaa 
kuljettajan tunnistetieto rahastuslaitteesta. ECOMATE Bus -järjestelmään on toteutettu 
useita rinnakkaisia tapoja. Tampereen kaupungin liikennelaitoksella rahastuslaitteen 
kautta tunnistautuminen toteutettiin hankkeen alussa käytössä olleeseen rahastuslaite-
järjestelmään. Kehityshanke ajoittui kuitenkin samaan ajanjaksoon, jolloin rahastuslaite-
järjestelmää Tampereella uusittiin. Tämän vuoksi rahastuslaitteen asemesta väliaikai-
seksi ratkaisuksi toteutettiin tunnistautuminen työvuorosuunnitteluohjelmiston kautta. 

Kuljettajan tunnistautumisen tehtävä on tuottaa yksilöllinen tieto kuljettajasta ajotapa-
laitteelle, joka voi hyödyntää sitä myös tiedonkeräykseen liittyvänä ehtona. ECOMATE 
-järjestelmä tukee kahta erillistä laitetta, joista toisella myös digipiirturin koko massa-
muisti ja kuljettajakohtaiset tiedostot voidaan siirtää langattomasti pois autosta. 

6.1.4 Langaton tiedonsiirtoyhteys 

Tiedonsiirtotapana voidaan käyttää ajotapalaitteen ominaisuuksista riippuen erilaisia 
langattomia ratkaisuja. Eniten käytettyjä ovat yleiset GSM/GPRS -verkot, joiden    
hinnoittelu perustuu nykyisin siirrettävän tiedonmäärään. Ajotapatiedon siirtoon riittää 
pääsääntöisesti alle 25 Mt:n yhteys, joka on tyypillisesti hinnoiteltu noin 4 euron     
kuukausihintaisena palveluna. Myös wlan tai Bluetooth -yhteyksiä voitaisiin käyttää. 
Langaton yhteys on erittäin tärkeää myös ohjelmistojen päivityksissä. 
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6.1.5 Mobiilipalvelin 

Mobiilijärjestelmän erittäin tärkeä osa on tiedot vastaanottava palvelin. Tällainen palve-
lin on tyypillisesti jatkuvassa valvonnassa. Mobiilipalvelin ei saisi olla koskaan pois 
käytöstä. Mobiilipalvelimen tehtävä on kerätä suurestakin automäärästä tiedot keskitet-
tyyn tietokantaan. Tietokanta ei kuitenkaan liity välttämättä mobiilipalvelimeen, vaan 
varsinainen tietojen varastointi voidaan tehdä eri paikassa, mikä onkin usein tarkoituk-
senmukaista, jotta ylläpito olisi tehokkaasti organisoitu. 

6.1.6 Analysointi- ja raportointipalvelin 

Tiedot siirtyvät ajastetusti tai reaaliaikaisesti mobiilipalvelimelta tietokantaan, joka voi 
olla erillinen palvelin. Suurin osa ajotapajärjestelmän käyttäjille tuotettavasta lisäarvosta 
syntyy analysoinnin ja raportoinnin yhteydessä. Tiedonkeruujärjestelmä voi olla myös 
eriytetty analysointi- ja raportointiosiosta. Lähes kaikki nykyiset ajotapaseurantajärjes-
telmät kuitenkin tarjotaan asiakkaalle kokonaisuutena, johon liittyvät tietyn valmistajan 
autolaitteet ja sen kanssa yhteensopiva analysointi- ja raportointiosio. Kun toimiala 
kehittyy pidemmälle saattaa tulla erillisiäkin järjestelmiä tarjolle, jolloin asiakas voisi 
valita erilaisista laitteista ja erikseen analysointi- ja raportointipalveluista ja ohjelmis-
toista. Hankkeen aikana ECOMATE -järjestelmää alettiin kehittää sellaiseksi, että  
tiedonkeräyksessä voidaan käyttää erilaisia laitteita ja kerättävä tieto olisi käyttö-
kelpoista myös muihin tarpeisiin kuin ajotavan seurantaan. 

6.2 Kehitystyö TKL:ssa 

Kannustinjärjestelmän kehitystyötä tehtiin TKL:ssa RASTU-tutkimusohjelman Kulje-
tusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät -alaprojektin ja Työelä-
män kehittämisohjelman rahoittaman Linja-autonkuljettajien kannustinjärjestelmän 
kehittäminen (LIKSA) -projektin puitteissa. Projektin toteutusta varten koottiin ohjaus-
ryhmä, johon kuuluu TKL:n liikennöinti- ja korjaamo-osastojen, kuljettajien, seuranta-
järjestelmätoimittajan (EC-Tools Oy) sekä tiedeyhteisön (TTY) edustajia. Järjestelmän 
kehittäminen toteutettiin EC-Tools Oy:n ja TTY:n tiedonhallinnan ja logistiikan laitok-
sen välisenä yhteistyönä. TKL vastasi projektin tiedotuksesta henkilöstölle. 
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Liikennelaitoksella on käytetty aiemminkin monenlaisia tulospalkkausjärjestelmiä. 
Tällä hetkellä kuljettajien palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilö-
kohtaisesta lisästä, jonka perusteena on niin sanottu Muistikortti-järjestelmä. Muisti-
kortti sisältää tietoa kuljettajan lähtötilanteesta, työtunneista, poissaoloista, asiakas-
palautteista, liikennevahingoista ja työantajan palautteista. Näiden pohjalta kuljettajan 
työsuoritus pisteytetään ja hänelle maksetaan palkkio. Tietoja käytetään myös kehitys-
keskustelujen apuna. Joistakin aikaisemmista tulospalkkausjärjestelmistä on saatu   
huonoja kokemuksia, jotka voivat vaikuttaa kuljettajien asenteeseen edelleenkin. 

TKL on käynyt läpi suuria muutoksia viime aikoina. Vuoden 2006 alkupuolella Tampe-
reella siirryttiin paikallisliikenteessä tilaaja–tuottaja-malliin, jolloin joukkoliikenteen 
suunnittelu siirtyi liikennelaitokselta uuteen erilliseen yksikköön kaupungin alaisuuteen. 
Yhdyskuntapalvelujen joukkoliikennetoimisto suunnittelee ja tilaa joukkoliikenne-
palveluja, joista pääosan tuottaa TKL (Tampereen kaupunki 2006, s. 9). Tilaaja-tuottaja-
mallin lisäksi liikennelaitoksen ja kaupungin auto- ja konekeskuksen korjaamo-
toiminnot on yhdistetty. Liikennelaitoksessa otettiin myös käyttöön uusi rahastusjärjes-
telmä vuoden 2008 aikana. 

Kehitystyön organisointi ohjausryhmään, johon kuuluu edustajia kaikista henkilöstö-
ryhmistä, on hyvä ratkaisu. Erityisesti kuljettajien mielipiteiden huomioon ottaminen 
järjestelmää rakennettaessa on tärkeää. Kuljettajien edustajan myötä henkilöstö pysyy 
ajan tasalla kehitystyön vaiheista ja kokee järjestelmän omakseen, mikä helpottaa käyt-
töönottoa. Kuljettajien edustajan merkitys vielä korostuu aiemmista järjestelmistä saatu-
jen huonojen kokemusten vuoksi. Kuljettajien ennakkoasenne voi olla negatiivinen, ja 
tämän muuttaminen johdon taholta voi olla hyvin vaikeaa. Organisaatiossa on myös 
tapahtunut suuria muutoksia, joihin sopeutuminen kestää aikansa. Kannustinjärjestel-
mää ei pitäisi ottaa käyttöön muutosten keskellä, koska kuljettajien suhtautuminen voi 
olla varautunutta ja toisaalta järjestelmän vaikutusten erottaminen muiden muutosten 
vaikutuksista voi olla vaikeaa. Kannustinjärjestelmän kehitystyötä muutokset eivät estä, 
niihin tulee kuitenkin varautua ja sopeutua kehitystyön aikana. 

Kannustinjärjestelmän kehittämisen edellytys on järjestelmän tavoitteiden määrittely, 
esimerkiksi palkitsemisstrategian muodossa. Omaa kirjallista palkitsemisstrategiaa 
TKL:llä ei ole. Järjestelmän tavoitteet on kuitenkin kirjattu LIKSA-projektin tavoit-
teisiin. Projektin tavoitteena on tehokkuuden ja taloudellisuuden sekä kuljettajien työssä 
viihtymisen ja jaksamisen parantaminen. Edelleen tavoitteena on antaa kuljettajille 
säännöllistä ajotapapalautetta ja rakentaa kannustinjärjestelmä, joka antaa kuljettajille 
välineen oman onnistumisen seurantaan. Tavoitteena on myös tunnistaa ja ottaa huo-
mioon kuljettajien vaikutuspiirin ulkopuolisia asioita ajotapojen vertailukelpoisuuden 
varmistamiseksi sekä tarjota työkaluja myös liikennesuunnittelijoiden käyttöön. 
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6.2.1 Olosuhteiden vaikutus polttoaineenkulutukseen 

TKL:ssä kuljettajakohtaista kulutus- ja ajotapatietoa kerättiin alkuvaiheessa 12 linja-
autoon asennetuilla laitteilla. Autot ajoivat pääosin linjoilla numero 22 (Pyynikintori–
Annala) ja 25 (Rahola–Keskustori–Janka). Kerätylle datalle asetettiin kelpoisuusehdot 
matkan ja ajan suhteen virheellisten tietojen karsimiseksi. Data jaoteltiin aluksi linjoit-
tain. 

Linjan 22 keskikulutus oli kahden kuukauden seurantajaksolla 48,0 l / 100 km, linjan 25 
puolestaan 46,6 l / 100 km. Ero linjojen välillä oli siis 1,4 l / 100 km, mikä johtuu   
linjojen erilaisesta geometriasta ja erilaisesta kalustosta. Tämän jälkeen linjat jaettiin 
suunnittain siten, että esimerkiksi välin Rahola–Keskustori ajot olivat oma vertailu-
ryhmänsä. Näin muodostui kuusi ryhmää, joiden väliset erot kulutuksessa olivat hyvin 
merkittäviä. Esimerkiksi kahden kuukauden aikana kerätyssä datassa suunnan Rahola–
Keskustori keskikulutus oli 42,2 l / 100 km, kun suunnassa Janka–Keskustori se oli 
53,2 l / 100 km. Keskikulutuksien ero oli siis 11 l / 100 km. Näin ollen on selvää, että 
ajoreitti tulee ottaa huomioon seurantajärjestelmässä. 

Kulutukset vaihtelevat edelleen suuresti samaan suuntaan mutta eri kellonaikaan ajet-
taessa. Tämä johtuu matkustajien ja muun liikenteen määrän vaihtelusta. Ajoneuvodata 
jaettiin edelleen pienempiin ryhmiin kellonaikojen mukaan. Tarkoituksena oli asettaa 
rajat siten, että aikaryhmän sisällä kulutus olisi mahdollisimman tasainen. Kulutuserot 
ovat ryhmien kesken erittäin suuret. Esimerkiksi suunnassa Keskustori–Janka kahden 
kuukauden keskikulutus oli arkipäivien iltaruuhkan (ma–pe, klo 14–18) aikaan 57,4 l / 
100 km, kun se arkiöinä (ma–pe, klo 00–06) oli 36,7 l / 100 km ja arkisin aamuruuhkan 
aikaan (ma–pe, klo 06–09) 45,6 l / 100 km. Keskikulutuksien ero on siis suurimmillaan 
20,7 l / 100 km, eli suurin kulutus on 1,6-kertainen pienimpään verrattuna. Kuvassa 18 
on esitetty kunkin tunnin sisällä lähteneiden linjan 25 ajojen keskikulutukset puolen-
toista kuukauden seurantajaksolta. 
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Kuva 18. Linjan 25 keskikulutukset tunneittain ja suunnittain maanantaista torstaihin 
1.11.–15.12.2006. 

Kuvan pystyviivat osoittavat käytettyjä kellonaikaryhmittelyjä. Kuvasta puuttuu aamu-
ruuhkan ryhmä, koska aamuruuhka alkaa eri suunnissa varsin eri aikaan, joten se on 
määritettävä suuntakohtaisesti. Kuva 18 nähdään, että ryhmittelyt ovat pääosin varsin 
onnistuneita, esimerkiksi Janka–Keskustori -suunnan osalta ryhmien 9–14 ja 14–18 
sisällä ajot ovat varsin hyvin vertailukelpoisia keskenään, koska kulutus säilyy melko 
samalla tasolla. Sen sijaan esimerkiksi Keskustori–Janka-suunnan ryhmän 18–23 ajot 
eivät ole kovin hyvin vertailukelpoisia, sillä suurimman ja pienimmän kulutuksen ero 
on noin 10 l / 100 km. 

Kuten kuvasta 19 nähdään, viikonlopun keskikulutuksissa peräkkäisten tuntien väliset 
erot voivat olla vielä suurempia kuin arkisin. 

 

Kuva 19. Linjan 22 keskikulutukset lauantaisin tunneittain ja suunnittain 1.11.–
15.12.2006. 
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Pystyviivoilla merkittyjen kellonaikaryhmien sisällä ajot eivät ole kovin hyvin vertailu-
kelpoisia muutoin kuin kello 10 ja 18 välillä. Keskikulutuksissa nähdään suuria heilah-
teluja, suurimpana Pyynikintori–Annala-suunnan aamulla klo 3 ja 4 välillä oleva keski-
kulutus lähes 60 l / 100 km, kun klo 5 ja 6 välillä kulutus on alle 40 l/100km. Kello 3 ja 
4 välillä ihmiset palaavat keskustan yökerhoista lähiöihin ja bussit ovat tällöin täynnä. 
Kello 5 ja 6 välillä puolestaan ajetaan vuoro läpi lähes tyhjillä busseilla. Tällaiset vuorot 
ovat niin poikkeuksellisia, että niitä ei voida ottaa kannustinjärjestelmän tarkasteluihin 
mukaan. 

Kellonajan mukaan vaihtelevat kulutukset päätettiin ottaa järjestelmässä huomioon 
jakamalla viikko kymmeneen aikaryhmään: 

1. arki / aamuruuhka, ma-pe 6–9 
2. arki / päiväliikenne, ma-pe 9–14 
3. arki / iltaruuhka, ma-pe 14–18 
4. arki / iltaliikenne, ma-to 18–23 
5. hiljainen liikenne, ma-to 23–24, ma-pe 24–6, su 6–11 ja 21.30–24 
6. lauantai / aamuliikenne, la 6–10 
7. lauantai / päiväliikenne, la 10–18 
8. viikonloppu / iltaliikenne, pe-la 18–23 
9. viikonloppu / yöliikenne, pe-la ja la-su 23–6 
10. sunnuntai, su 11–21.30 

 
Kulutuksien vaihtelujen vuoksi kannustinjärjestelmässä käytettävistä aikarajoista tulee 
tehdä sellaiset, että niitä voidaan yrityksessä säätää kulutusten ja aikataulumuutosten 
mukaan parhaiden mahdollisten rajojen löytämiseksi. Yrityksen tulee pohtia, millä  
taholla on oikeus muuttaa aikarajoja ja kuinka usein muutoksia tehdään. 

Ajoreitin ja ajon ajankohdan lisäksi myös linja-autotyypillä on vaikutusta kulutukseen. 
Merkittävimmät erot linja-autotyyppien kulutuksissa aiheutuvat erilaisista ominais-
massoista ja voimalinjoista. Polttoaineenkulutus on varsin suoraviivaisesti riippuvainen 
ajoneuvon massasta, 1000 kg:n vähennys bussin massassa pudottaa polttoaineen-
kulutusta n. 2,1 l / 100 km (VTT 2007). Järjestelmässä otetaan huomioon auton tyyppi 
ja tarkastellaan erikseen kaksiakselisia ja teliakselisia linja-autoja. 
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6.2.2 Säästöprosentin laskenta 

Kuljettajan polttoaineenkulutusta tulee siis verrata samalla linjalla, samanlaisella autol-
la, samaan suuntaan ja saman aikaryhmän aikana ajaneiden kuljettajien keskimääräiseen 
kulutukseen. Yksinkertaiseen yhteen kulutuslukemaan päästään laskemalla ensin eri 
ryhmien kulutuslukemista kilometrisuoritteilla painotettu keskiarvo kaavan 1 osoitta-
malla tavalla. 

Kaava 1.  Kuljettajan kulutuksen laskentakaava. 
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Vertailuluvuksi lasketaan sitten saman autoryhmän, suunnan ja kellonajan keski-
määräisten kulutusten painotettu keskiarvo kaavan 2 mukaisesti. Painotuksissa käyte-
tään vertailtavan kuljettajan kilometrisuoritteita. 

Kaava 2. Vertailukulutuksen laskentakaava. 
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Laskennassa jokaiselle kuljettajalle tulee oma kulutuksensa ja erilainen vertailukulutus, 
eikä kuljettajia voi verrata näiden perusteella suoraan keskenään. Sen sijaan vertailu 
voidaan tehdä kuljettajan oman kulutuksen ja vertailukulutuksen suhteen eli säästö-
prosentin avulla. Säästöprosentin muodostuminen on esitetty kaavassa 3. 

Kaava 3. Säästöprosentin laskentakaava 
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Säästöprosentti siis kertoo, kuinka monta prosenttia vähemmän polttoainetta kuljettaja 
on kuluttanut kuin laskennallinen vertailukuljettaja, joka olisi ajanut juuri samat ajot 
keskimääräisellä polttoaineenkulutuksella. Negatiivinen säästöprosentti kertoo epäta-
loudellisesta ajotavasta. Säästöprosentti tarjoaa yksinkertaisen yksittäisen tunnusluvun, 
jonka perusteella kuljettajien suoritusta voidaan vertailla keskenään ja kuljettajien ajo-
tavan kehittymistä seurata kuukausittain. 
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6.2.3 Raportointi 

Raportointipalvelin analysoi seurantatiedot automaattisesti ja luo kuukausittain jokaisel-
le kuljettajalle ajotapa- ja kulutusraportin, joka välitetään kuljettajalle internetin kautta. 
Kuukausiraportti (liite 3) koostuu yhteenvetosivusta, tarkemmasta ryhmäkohtaisesta 
ajojen erittelystä sekä ajotapasivusta, johon on koottu kulutusta selittävänä tunnus-
lukuna ajankäyttö eri kierroslukualueilla. Kuljettajaraporttien lisäksi luodaan esimiesten 
käyttöön yhteenvetoraportti (liite 4), johon on listattu kaikki kuljettajat säästöprosentin 
mukaisessa paremmuusjärjestyksessä ja lisäksi autokohtaiset ja linjakohtaiset tiedot 
kuukauden ajoista. 

Kuljettajaraportin ensimmäisellä sivulla on numeerinen ja sanallinen yhteenveto kuljet-
tajan suorituksesta tässä kuussa ja kuvaaja säästöprosentin kehityksestä pitkällä aika-
välillä. Toisella sivulla on puolestaan taulukkona tarkempi erittely suorituksista vertai-
luryhmittäin. Raportissa oman ja keskimääräisen kulutuksen erot on esitetty väreillä, 
punainen väri kertoo 5 % keskimääräistä suuremmasta ja vihreä 5 % pienemmästä kulu-
tuksesta. Vertailuryhmäkohtaisella tarkastelulla saadaan hyvin yksityiskohtaista tietoa 
kuljettajasta. Kuljettajat kuitenkin ajavat useita eri suuntia päivittäin, jolloin raporteista 
voi järjestelmän laajentuessa useampiin autoihin tulla epäkäytännöllisen pitkiä. Olen-
naisin tieto selviää kuitenkin raportin ensimmäiseltä sivulta. Vertailuryhmäkohtaisista 
tiedoista voidaan etsiä säännönmukaisuuksia, jotka selittävät ensimmäisen rivin tietoja. 

6.2.4 Seurannan oikeudenmukaisuus ja luotettavuus 

Tampereen kaupungin liikennelaitoksen seuranta- ja raportointijärjestelmä laajennettiin 
kattamaan koko linjasto marraskuun 2007 alussa. Vaikka laitteisto oli edelleen vain 
12 linja-autossa, saatiin järjestelmässä kerättyä runsaasti tietoa, jonka pohjalta järjestel-
män oikeudenmukaisuutta ja luotettavuutta voidaan arvioida. Tammi-kesäkuussa 2008 
järjestelmä keräsi tietoa keskimäärin 337 kuljettajan ajoista kuukausittain. Tarkempaan 
tarkasteluun valittiin huhti-kesäkuulta vain sellaiset kuljettajat, joilla oli yli 200 km 
ajoja tutkimuskuukauden aikana ja ajoja joka kuukausi tutkimuskauden eli tammi-
kesäkuun aikana. Näitä kuljettajia oli keskimäärin 102 joka kuukausi. Järjestelmän 
oikeudenmukaisuutta ja luotettavuutta arvioitiin korrelaatioanalyyseillä (Pearsonin 
korrelaatio), joista on esimerkki taulukossa 1. 

Taulukko 1. Korrelaatiokertoimet huhtikuulta 2008 (n=106). 

Suorite
Kuljettajan 
kulutus Vertailukulutus

Säästö-% 
tämä kk.

Säästö-% 
ed. 3 kk.

Suorite 1,00
Kuljettajan kulutus 0,23 1,00
Vertailukulutus 0,17 0,76 1,00
Säästö-% tämä kk. -0,18 -0,75 -0,15 1,00
Säästö-% ed. 3 kk. -0,08 -0,66 -0,21 0,79 1,00  
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Taulukossa 1 korostetut korrelaatiot kertovat järjestelmän oikeudenmukaisuudesta ja 
luotettavuudesta. Tämän kuukauden säästöprosentin ja vertailukulutuksen välinen   
korrelaatio oli huhtikuussa –0,15 ja huhti-kesäkuussa keskimäärin –0,13. Näiden väli-
nen korrelaatio on siis hyvin heikko, mikä tarkoittaa, että kuljettajan säästöprosentti voi 
olla hyvä tai huono riippumatta siitä, millaisissa ryhmissä hän on ajoja ajanut. Toisin 
sanoen kuljettaja voi ajaa muita taloudellisemmin tai epätaloudellisemmin riippumatta 
ulkoisten olosuhteiden vaikutuksesta kulutukseen. Kuljettajan kulutus voi olla esi-
merkiksi 50 l / 100 km ja säästöprosentti 10 % ja toisaalta kuljettajan kulutus 44 l / 
100 km ja säästöprosentti –7 %. Ensimmäisen tapauksen kuljettaja on taloudellinen, 
mutta ajanut vaikeissa olosuhteissa, kuten ruuhka-aikoina. Jälkimmäinen kuljettaja on 
puolestaan epätaloudellinen, mutta ajanut helpoissa olosuhteissa, kuten ilta- ja yöaikaan. 
Järjestelmässä saadaan siis eroteltua kuljettajan vaikutus kulutukseen ja olosuhteiden 
vaikutus kulutukseen, jolloin kuljettajien taloudellisuuden vertaileminen on oikeuden-
mukaista. 

Toinen tärkeä korrelaatio kertoo järjestelmän luotettavuudesta. Edellisten kolmen kuu-
kauden säästöprosenttien kilometrimäärillä painotettu keskiarvo ja tämän kuukauden 
säästöprosentin välinen korrelaatio oli huhtikuussa 0,79 ja huhti-kesäkuussa keskimää-
rin 0,76. Korrelaatio on siis melko vahva, mikä tarkoittaa, että edellisten kolmen kuu-
kauden aikana keskimäärin tietyn säästöprosentin saanut saa suurella todennäköisyy-
dellä myös tässä kuussa samaa luokkaa olevan säästöprosentin. Toisin sanoen 
kuljettajien taloudellisuuden taso pysyy kuukaudesta toiseen melko tasaisena, mikä 
vaikuttaa reaalimaailman ilmiönä varsin loogiselta. Järjestelmän antamat tulokset vai-
kuttavat siis uskottavilta ja luotettavilta usean kuukauden ajalta. 

6.2.5 Järjestelmän nykytila 

TKL:n seurantajärjestelmä kattaa edelleen 12 linja-autoa ja koko linjaston. Järjestelmän 
laajentamisen edellytyksenä on sen toiminta uuden rahastuslaitejärjestelmän kanssa 
siten, että kuljettaja- ja linjatunnistus toimii automaattisesti järjestelmien välillä. Uuteen 
rahastuslaitteeseen liittyvät tekniset ratkaisut on määritelty ja niiden toteutus on tilattu, 
joten varsinainen toteutus on kiinni lähinnä rahastuslaitteen toimittajan resursseista. 

Järjestelmä on esitelty kuljettajille syksyllä 2008 järjestettyjen koulutuspäivien yhtey-
dessä ja sitä on samalla hyödynnetty kehityskeskusteluissa. Järjestelmä tuottaa auto-
maattisesti kuukausittaiset yhteenvetoraportit ja kuljettajaraportit lähes kaikille kuljet-
tajille. Kuljettajat voivat tarkastella omia raporttejaan internetin kautta kirjautumalla 
raportointipalvelimelle omalla kuljettajanumerollaan ja henkilökohtaisella salasanallaan. 
Esimiehet voivat puolestaan tarkastella samoin kaikkien kuljettajien raportteja ja     
yhteenvetoraportteja. 
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Kuljettajien kommentit järjestelmästä ovat olleet positiivisia ja järjestelmän raportti on 
osoittautunut erinomaiseksi työkaluksi kehityskeskustelun pohjana. Raportin sisältö 
herättää kiinnostusta ja erityisesti sanallinen palaute koetaan mielenkiintoiseksi. Järjes-
telmän luotettavuutta ei ole asetettu kyseenalaiseksi kehityskeskusteluissa. Raportit ovat 
saaneet kuljettajat ajattelemaan ajotapojaan ja auttaneet esimiehiä puuttumaan kulutuk-
sien äkillisiin muutoksiin joidenkin kuljettajien osalta. 

6.3 TKL:n kuljettajakysely 

TKL:n kuljettajien koulutuspäivän yhteydessä järjestelmä esiteltiin kuljettajille ja heille 
jaettiin kyselylomake (liite 5), jolla kartoitettiin heidän näkemyksiään taloudellisesta 
ajotavasta, TKL:n linja-autokalustosta, koulutuksista ja palkitsemisesta. Kyselyyn saa-
tiin vastaukset 341 kuljettajalta eli noin 90 prosentilta TKL:n kuljettajista. 

Lähes kaikki kuljettajat (98 %) ovat sitä mieltä, että taloudellinen ajotapa on osa kuljet-
tajien ammattitaitoa ja he myös tietävät miten voivat itse ajaa taloudellisesti. TKL:n 
nähtiin suhtautuvan taloudelliseen ajotapaan myönteisesti (77 %) ja taloudellisesta ajo-
tavasta keskustellaan tyypillisesti (62 %) 1-10 kertaa vuodessa, pääosin (81 %) muiden 
kuljettajien kanssa. 

Suurin osa kuljettajista koki taloudellisen ajotavan turvallisemmaksi (73 %), yhtä nope-
aksi (60 %) ja yhtä helpoksi (62 %) kuin tavallinen ajotapa. Kolmannes kuljettajista 
koki taloudellisen ajotavan hitaampana kuin tavallisen ajotavan, mikä osaltaan selittänee 
sitä, että 87 prosentin mielestä aikataulut ovat suurin este taloudelliselle ajamiselle. 
Kuljettajilta kysyttiin myös, millä kolmella linjalla aikataulut ovat pahiten esteenä  
taloudelliselle ajamiselle. Muutama linja mainittiin vastauksissa hyvin usein ja lähes 
kaikki linjat saivat joitakin mainintoja. Usein mainitut linjat vastasivat yrityksen johdon 
näkemyksiä aikatauluiltaan ongelmallisista linjoista. Aikataulujen ohella kaluston 
(33 %) nähtiin olevan esteenä taloudelliselle ajamiselle. 77 prosenttia kuljettajista oli 
kuitenkin sitä mieltä, että he pystyvät esteistä huolimatta ajamaan taloudellisesti työs-
sään. 

Taloudellisen ajotavan kokeminen yhtä nopeaksi kuin tavallisen ajotavan ja toisaalta 
aikataulujen kokeminen taloudellisen ajotavan suurimmaksi esteeksi vaikuttaa jossain 
määrin ristiriitaiselta. Kyse lienee siitä, että kiireen tunne ajon aikana syrjäyttää mielestä 
hieman keskittymistä vaativan taloudellisen ajotavan. Tämä puolestaan voi johtua siitä, 
että aikataulussa pysymistä pidetään hyvänä asiakaspalveluna, joka myöhemmissä  
kysymyksissä osoittautuu tärkeäksi seikaksi kuljettajan työssä. 
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Taloudellisen ajotavan noudattamista kiireisilläkin linjoilla voidaan edistää määrä-
tietoisella, taloudellisuuden ja ennen kaikkea turvallisuuden ensisijaisuutta korostavalla 
koulutuksella. Tietoa ongelmallisiksi koetuista linjoista voidaan välittää myös tilaajalle 
tilanteen korjaamiseksi. Tilaaja voi puolestaan korostaa turvallisuuden ja taloudelli-
suuden tärkeyttä ottamalla sopimuksissa käyttöön näihin liittyviä kannustimia nykyisten 
aikataulusta myöhästymisestä aiheutuvien sanktioiden rinnalle. 

Valtaosalla vastaajista (77 %) viimeisimmästä koulutuksesta oli kulunut aikaa yli 
2 vuotta. 64 prosentin mielestä koulutusta on tarpeeksi, mutta melko monen mielestä 
koulutusta saisi olla useamminkin, esimerkiksi yksi päivä kerran vuodessa. Koulutukset 
ovat lähes kaikkien (97 %) mielestä hyödyllisiä. Koulutuksen aiheista eniten nähtiin 
tarvetta kalustokoulutukselle (58 %), mutta myös liikenneturvallisuus (43 %), taloudel-
linen ajotapa (40 %) ja asiakaspalvelu (28 %) nähtiin tarpeellisiksi koulutusaiheiksi. 

70 % kuljettajista oli sitä mieltä, että polttoaineenkulutukseen perustuva palkitseminen 
vaikuttaisi heidän ajotapaansa. Suurimman osan (60 %) mielestä polttoaineenkulutusta 
voi mitata ja vertailla oikeudenmukaisesti kuljettajien kesken. Vastakkainen näkemys 
perusteltiin vaihtelevilla ulkoisilla tekijöillä, joihin kuljettaja ei voi vaikuttaa: liikenne-
tilanne, matkustajamäärät, ajokeli, kalusto. Lähes kaikkien (91 %) mielestä palkitse-
misen tulisi olla henkilökohtaista, eikä ryhmäkohtaista. Palkitsemisen tulisi perustua 
kuljettajien mielestä ennen kaikkea asiakaspalvelun (64 %), polttoaineenkulutuksen 
(60 %) ja onnettomuuksien määrän (50 %) mittaamiseen. Parhaana palkitsemisen muo-
tona nähtiin raha (77 %), mutta myös vapaapäiviä (39 %) arvostettiin. Palkitsemisen 
tulisi vastata arvoltaan noin kuukauden palkkaa (52 %) ollakseen motivoivaa, mutta jo 
kahden viikon (30 %) tai viikon (17 %) palkka riittäisi monille motivaattoriksi. 

Kuljettajakyselyn tulokset pääosin vahvistavat jo aiemmin esitettyjä käsityksiä onnistu-
neen kannustinjärjestelmän tunnuspiirteistä. Kuljettajat suhtautuivat ehkä yllättävänkin 
positiivisesti kannustinjärjestelmän motivoivuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Peruste-
lut oikeudenmukaisuutta vastaan ovat juuri niitä, joihin tässä tutkimuksessa on etsitty 
vastauksia. Oikeudenmukaisuuteen liittyviin vastauksiin voi vaikuttaa se, missä vai-
heessa koulutuspäivää kyselyyn on vastattu, koska seurantajärjestelmän pääpiirteet 
selitettiin päivän aluksi ja tarkemmin järjestelmää selitettiin päivän aikana käydyissä 
kehityskeskusteluissa. Asiakaspalvelun nouseminen kuljettajien mielestä tärkeimmäksi 
mittariksi on yllättävää. Asiakaspalvelun mittaaminen on kuitenkin vaikeaa, etenkin 
kuljettajakohtaisesti. Tähän tulisikin kiinnittää jatkossa huomiota tutkimuksessa ja  
yrityksen sisäisessä kehitystyössä. 
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6.4 Kehitystyö Transpoint Oy Ab:ssä 

Kannustinjärjestelmän kehitystyö käynnistyi Transpoint Oy Ab:ssä syyskuussa 2007. 
Kehitystyö organisoitiin projektityöryhmään, johon kuului Transpointin tuotanto-,  
henkilöstö-, kehitys- ja hallintoasioista vastaavia henkilöitä sekä TTY:n tutkijat. Myö-
hemmin ryhmään otettiin mukaan myös kuljettajien edustaja. Transpointilla oli alusta 
alkaen pyrkimys laajan kannustinjärjestelmän luomiseen. Kannustinjärjestelmään sisäl-
lytetään mittareita monipuolisesti kuljettajan työn eri osa-alueilta, ei pelkästään ajo-
tapamittaria. 

VR-konsernin arvot ovat turvallisuus, tyytyväinen asiakas, yhdessä menestyminen ja 
vastuullisuus (VR 2006). Arvojen pohjalta kannustinjärjestelmässä mitattaviksi koko-
naisuuksiksi valittiin ajotapa, oikea toiminta ja henkilöstön osallistuminen. Mittareita 
ovat ajotapaindeksi, liikennevahinkojen määrä, kuljetusvaurioiden määrä, poissaolojen 
määrä sekä asiakastyytyväisyys. Lisäksi seurataan aikataulussa pysymistä, mutta tämä 
ei ole palkitsemisen peruste. Kullakin mittarilla on oma painoarvonsa kokonaisuudessa 
ja suurin painoarvo on ajotapaindeksillä. Kokonaisuudesta 80 % määräytyy henkilö-
kohtaisten ja 20 % valtakunnallisten mittareiden perusteella. 

Transpointissa pyritään kannustinjärjestelmään, joka edellyttää tietojen yhdistelemistä 
useista eri tietolähteistä. Tästä johtuen myös ajotapaindeksiin liittyvät tiedot pitäisi 
pystyä käsittelemään yrityksen sisällä. Tällaisen toimintamallin etuna on riippumatto-
muus seurantajärjestelmän toimittajasta. Seurantalaitteita voidaan hankkia useilta eri 
laitetoimittajilta tai vakiovarusteena autoja hankittaessa, kunhan laitteista saadaan tar-
vittavat tiedot ajotapaindeksin muodostamiseksi. Tiedonkäsittely yrityksen sisällä mah-
dollistaa myös nopean raportoinnin, mikä onkin järjestelmän tavoitteena. Kuljettajien 
pitäisi pystyä tarkastelemaan työsuoritustaan jopa päivittäin. Kannustinjärjestelmää on 
tarkoitus pilotoida keväällä 2009 Kajaanin terminaalissa. 

6.4.1 Polttoaineenkulutuksen mittaus 

Polttoaineenkulutuksen mittaus on ajotapaindeksin osana olennainen osa kannustinjär-
jestelmää. Tarkempaa ajotapaindeksin muodostamista varten kerättiin tutkimuksen 
aikana tietoa, mutta lopullista ajotapaindeksiä ei ehditty muodostaa, eikä polttoaineen-
kulutuksen oikeudenmukaisen seurannan edellyttämiä ajojen ryhmittelyjä tehdä. Trans-
pointissa kuitenkin tunnistettiin, että liikenteessä voidaan erotella erityyppisiä kuljetuk-
sia, kuten jakelu, siirto ja keräily. Kuljetukset tapahtuvat vaihtelevilla reiteillä, joten 
reittikohtaista tarkastelua linja-autoyrityksen tapaan ei voida tehdä. Reitin sijaan voi-
daan tarkastella esimerkiksi erilaisilla tieluokilla tapahtuvia kuljetuksia omina ryhmi-
nään. 
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Kellonajalla ei ole kuorma-autoliikenteessä samanlaista merkitystä kuin linja-auto-
liikenteessä. Päivä- ja yöliikenne voidaan kuitenkin erottaa omiksi ryhmikseen. Kau-
punkien sisällä tapahtuvissa kuljetuksissa kellonajalla on samanlainen merkitys kuin 
linja-autoliikenteessä. Kuorma-autolla ajetaan usein jatkuvasti samantyyppisiä ajoja, 
joten kuljettajien ajotapojen vertaileminen tietyllä autolla ajettujen ajojen kautta voisi 
olla mahdollista. 

Kuorman paino vaikuttaa erittäin paljon kuorma-auton polttoaineenkulutukseen. Trans-
point on mukana automaattista kuormantunnistusta kehittävässä tutkimusprojektissa. 
Projektin tavoitteena on parantaa taloudellisuutta käyttämällä tunnistettua kuorman 
painoa taloudellisen ajotavan arvioimisen sekä siihen kouluttamisen ja kannustamisen 
osatekijänä. Luotettava automaattinen kuormantunnistus parantaa polttoaineenkulutuk-
sen vertailua. (Checkpoint 2006, s. 19) 

Kuormantunnistuksen avulla voidaan kuljetusten polttoaineenkulutus ilmoittaa tunnus-
luvulla litraa/tonnikilometri. Tällainen tunnusluku olisi erittäin hyödyllinen yritystasolla 
esimerkiksi kuljetusreittien suunnittelussa tai koko toimialan tasolla esimerkiksi kulje-
tusketjujen energiakatselmuksen tietona ja yritysten keskinäisen energiatehokkuuden 
vertailun pohjana. 

6.5 Seurantajärjestelmien hyöty-kustannus-suhde 

6.5.1 Kustannukset 

Kannustinjärjestelmän käyttöönoton suurin kustannuserä muodostuu seurantalaitteiden 
hankinnasta ja asennuksesta, koska asennukseen käytetty aika on pois korjaamo-
henkilökunnan muista töistä. Laitteiden asentamisen kustannukset kohdistuvat pääosin 
järjestelmän käyttöönottoon. Tämän jälkeen laitteita asennetaan hankittaviin uusiin 
autoihin. Seurantalaitteiden käytöstä ja ylläpidosta aiheutuu jatkuvasti kustannuksia. 
Kannustinjärjestelmässä maksettavat palkkiot muodostavat puolestaan pääosan järjes-
telmän käytön kustannuksista. Palkkioihin kuluvaa rahamäärää yritys voi säädellä   
taloudellisen tilanteen mukaan. Palkkioina voidaan myös jakaa kiinteä osuus, esimer-
kiksi puolet, polttoaineenkulutuksen pienenemisestä saaduista säästöistä. 

Järjestelmän käyttö vie jonkin verran esimiesten työaikaa. Järjestelmä voidaan kuitenkin 
tehdä hyvin automaattiseksi, joten varsinaista lisätyötä kannustinjärjestelmästä ei juuri 
aiheudu, muutoin kuin kehityskeskustelujen ja niihin valmistautumisen myötä. Palkan-
laskentaan kannustinjärjestelmä aiheuttaa lisätyötä. Aiheutuneet lisätyöt voidaan koh-
distaa järjestelmän hallinnoinnin kustannukseksi vuosittain. 
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Kannustinjärjestelmään kuuluu kiinteästi kuljettajien kouluttaminen tai ohjaaminen 
koulutukseen. Koulutuksia on kuitenkin järjestetty ennenkin ja järjestelmän avulla  
koulutus voidaan kohdentaa paremmin, joten koulutukset eivät aiheuta lisätyötä tai lisä-
kustannuksia. Paremman kohdistamisen vuoksi koulutuskustannukset voivat jopa   
laskea. Käyttöönoton yhteydessä järjestettävistä perehdyttämiskoulutuksista aiheutuu 
ylimääräisiä kustannuksia työajan kulumisen ja materiaalin teettämisen muodossa. 

6.5.2 Hyödyt 

Kannustinjärjestelmän hyötyjä ovat huolto-, onnettomuus- ja polttoainekustannusten 
aleneminen kuljettajien omaksuessa taloudellisen ajotavan. Polttoainekustannusten 
voidaan arvioida vähenevän pitkällä aikavälillä 5–20 % nykytasosta. Huoltokustannuk-
sissa säästö voi olla 2–6 % ja onnettomuuskustannuksissa 10–40 % (Pyrrö 2006, s. 28–
30; Wilbers 2006). Säästöt ovat todennäköisesti aluksi pienempiä, mutta kasvavat   
kannustinjärjestelmän alkaessa vaikuttaa. Jo pelkkä tietoisuus seurantalaitteiden asen-
nuksista voi pudottaa polttoainekustannuksia ennen kannustinpalkkioiden maksua arvi-
olta 2–3 %. 

Kannustinjärjestelmä voi myös TKL:n tapauksessa auttaa liikennelaitosta saavuttamaan 
tilaajaorganisaation maksamien matkustajamäärä- ja laatutasobonuksien ehdot. Kannus-
tinjärjestelmän osuuden määrittäminen bonuksien saavuttamisessa on vaikeaa, mutta 
vaikutuksen voidaan arvioida olevan 1–10 %. Kannustinjärjestelmän käyttö voi tuoda 
myös epäsuoria hyötyjä esimerkiksi kuljettajien sairauspoissaolojen ja vaihtuvuuden 
vähentymisen, imagon parantumisen sekä kaluston hankinnan ja säätämisen parantumi-
sen kautta. Näiden hyötyjen rahallinen arviointi on kuitenkin vaikeaa. 

Kannustinjärjestelmän kannattavuutta arvioitiin TKL:ssa vuonna 2007 tekemällä hyöty-
kustannus-arvio käyttäen kolmea erilaista arviota kunkin hyödyn määrästä. Kustannus-
ten osalta palkkioiden kustannukset sidottiin polttoaineenkulutuksen säästöihin, mutta 
muut kustannukset pidettiin kiinteinä. Laskentakorkona käytettiin 6 % ja laskennan 
perusvuosi oli 2007. Laskenta suoritettiin vuoteen 2012 asti. Perusmallissa polttoaine-
kustannusten arvioitiin vähenevän pitkällä tähtäimellä 10 %, huoltokustannusten 4 % ja 
onnettomuuskustannusten 20 %. Tilaajien maksaman bonusten arvioitiin nousevan 5 %. 
Minimimallissa vastaavat arviot olivat 5 %, 2 %, 10 % ja 1 %. Optimistisessa arviossa 
puolestaan 15 %, 6 %, 33 % ja 10 %. Perusmallilla järjestelmän hyöty-kustannus-suhde 
oli noin 1,6 ja takaisinmaksuaika noin vuosi ja 11 kuukautta. Minimimallilla vastaavat 
olivat 1,0 ja 4 vuotta 8 kuukautta, optimistisessa arviossa puolestaan 2,1 ja vuosi. 
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Hyöty-kustannus-arvion pohjalta kannustinjärjestelmäinvestointia voidaan pitää kannat-
tavana sijoituksena, johon liittyy pienehkö taloudellinen riski. Minimimalli kuvaa tilan-
netta, jossa kannustinjärjestelmän käyttöönotto epäonnistuu ja säästöjä saadaan lähinnä 
seurannan ja koulutuksen vaikutuksesta. Perusmallin kuvaamassa tilanteessa järjes-
telmän käyttöönotto onnistuu hyvin ja pääosa kuljettajista alkaa parantaa suorituksiaan 
palkkioiden toivossa. Optimistisen arvion toteutuessa kuljettajat alkavat kilpailla keske-
nään positiivisessa hengessä ja kannustavat toisiaan parempiin suorituksiin. Järjes-
telmän hyötyjen arvioimiseen liittyy melko paljon epävarmuutta, koska vastaavien  
järjestelmien vaikutuksista ei ole julkaistu juurikaan tutkimustuloksia. Taloudellisen 
ajotavan koulutusten vaikutuksia on kuitenkin tutkittu useissa tutkimuksissa ja kannus-
tinjärjestelmän käytön voidaan olettaa tehostavan näitä vaikutuksia. 
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7 Päätelmät 

Polttoaineenkulutus on kuljetusyritysten toiseksi suurin kustannustekijä. Kuitenkaan 
polttoaineenkulutuksen vähentämistä ei alan yrityksissä ole menneinä vuosina juurikaan 
suunniteltu tai toteutettu. Polttoaineen hinnan viimeaikainen nousu pakottaa yritykset 
toimenpiteisiin, mutta tilanne ei ole yrityksille helppo. Kustannusten nousu heikentää 
yritysten kannattavuutta, mutta polttoaineenkulutuksen vähentämisen keinot aiheuttavat 
välittömiä kustannuksia, hyötyjen tullessa esiin pidemmällä aikavälillä. Polttoaineen-
kulutuksen ja tätä kautta päästöjen, etenkin hiilidioksidipäästöjen, vähentäminen on 
kuitenkin välttämätöntä. Kuljetusyrityksen imagon kannalta ympäristöystävällisyys on 
noussut ja tulee varmasti myös tulevaisuudessa nousemaan yhä tärkeämpään asemaan. 
Yrityksen tuloksen kannalta polttoaineenkulutusta vähentävien toimenpiteiden toteutus 
on kannattavaa liiketoimintaa. Polttoaineenkulutusta voidaan pienentää merkittävästi 
niin teknisillä kuin inhimillisilläkin keinoilla, joista kokonaisuutena muodostuu talou-
dellisen ajotavan käsite. 

Taloudellinen ajotapa on pienistä asioista muodostuva kokonaisuus, jolla on suuri   
vaikutus polttoaineenkulutukseen. Tarkoituksenmukaisella ajoneuvon valinnalla, sään-
nöllisillä huolloilla, ilmanohjaimen säätämisellä kuorman mukaan, renkaiden ilmanpai-
neen tarkastamisilla ja ajoreitin suunnittelulla voidaan pienentää polttoaineenkulutusta, 
parantaa turvallisuutta ja tehostaa yrityksen toimintaa. Uusin tekniikka ajotietokoneiden 
ja satelliittipaikannuksen muodossa helpottaa esimerkiksi huoltojen suunnittelua ja 
mahdollistaa reaaliaikaisen reitinohjauksen. Seurantajärjestelmien avulla huomion  
kiinnittäminen polttoaineenkulutukseen vaikuttaviin tekijöihin on helpompaa, eivätkä 
seurantajärjestelmät ole suuri rasite kuljetusyrityksen taloudelle. Nykyään uusissa au-
toissa seurantajärjestelmät alkavat olla vakiovarusteita. 

Ajoneuvojen seurantajärjestelmistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää myös kuljettajien 
taloudellisen ajotavan ohjauksessa ja koulutuksessa. Kuljettaja voi ajotavallaan vaikut-
taa merkittävästi polttoaineenkulutukseen, ero taloudellisesti ja epätaloudellisesti ajavan 
kuljettajan polttoaineenkulutuksessa voi olla yli 30 %. Taloudellisen ajotavan koulutus 
on osoittanut tehonsa osana kuljetusyrityksen toimintaa. Kurssiin sijoitettu pääoma 
palautuu yritykselle polttoaineenkulutuksen pienentymisenä tyypillisesti alle vuodessa. 
Koulutuksen tehoa voidaan edelleen parantaa säännöllisellä ajotavan seurannalla ja 
palautteen antamisella. Yksi palautteen antamisen muoto on ajotapaan sidottu palkanosa 
eli kannustinpalkkio. Polttoaineenkulutuksen pienentymisestä kertyneistä säästöistä osa 
voidaan palauttaa kuljettajalle kannustinpalkkiona, joka motivoi kuljettajaa yhä talou-
dellisempaan ajoon. 
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Tarkka ja automaattinen polttoaineenkulutuksen kuljettaja- ja autokohtainen seuranta on 
perusedellytys energiankulutuksen pienentämiselle. Kuljettajakohtainen seuranta mah-
dollistaa palautteen antamisen, palkitsemisen ja kohdennetun koulutukseen ohjaamisen, 
eli kuljettajien kannustinjärjestelmän luomisen. Seurannan oikeudenmukainen ja luotet-
tava toteutus on kuitenkin ollut vaikeaa, koska polttoaineenkulutukseen vaikuttavat 
suuresti myös kuljettajasta riippumattomat tekijät, kuten tien geometria, muun liiken-
teen määrä ja auton ominaisuudet. Nykyaikainen tieto- ja viestintätekniikka mahdollis-
taa kuitenkin älykkäiden kuljetusyritysten energiankulutuksen seuranta- ja kannustin-
järjestelmien rakentamisen. Älykkäissä järjestelmissä kuljettajan vaikutus polttoaineen-
kulutukseen saadaan erotettua ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta, jolloin kuljettajien 
oikeudenmukainen vertailu, palkitseminen ja kohdennettu kouluttaminen ovat mahdol-
lisia. 

Kuljettajien taloudellisen ajotavan kannustinjärjestelmällä voidaan parantaa ja pitkittää 
taloudellisen ajotavan koulutusten vaikutuksia, mikä tuo säästöjä kuljetusyritykselle. 
Tampereen kaupungin liikennelaitokselle kehitetty järjestelmä on osoittautunut periaat-
teiltaan toimivaksi kaupunkibussiliikenteen käyttöön. Nykyisellään 12 seurantabussia 
käsittävää järjestelmää on esitelty kuljettajille koulutusten ja kehityskeskustelujen   
yhteydessä. Kuljettajien vastaanotto on ollut positiivista ja kiinnostunutta. Järjestelmän 
tuottama kuukausiraportti on todettu erinomaiseksi työkaluksi kehityskeskusteluissa ja 
se on herättänyt kuljettajien mielenkiinnon ajotapojaan kohtaan. Järjestelmässä rapor-
toidaan myös autokohtaisia kulutuksia, mikä on jo auttanut tunnistamaan rikkinäisen tai 
väärin säädetyn bussin. Linjakohtaisen kulutustiedon saaminen puolestaan auttaa liiken-
nöitsijää hinnoittelemaan linjat paremmin kustannustasoa vastaavasti. 

TKL:n järjestelmän ytimessä olevaa laitteistoa ja vertailuryhmäajattelua voidaan sovel-
taa myös pitkämatkaiseen bussiliikenteeseen ja kuorma-autoliikenteeseen. Seuranta- ja 
kannustinjärjestelmiä rakennettaessa on kuitenkin pidettävä mielessä, että toimiva   
järjestelmä saadaan aikaan vain yrityskohtaisen kehitystyön tuloksena. Tässä kehitys-
työssä on erittäin tärkeää, että yrityksen johto on vahvasti sitoutunut asiaan ja kuljet-
tajien käsityksiä polttoaineenkulutuksen oikeudenmukaisesta seurannasta kuunnellaan 
tarkasti. Kuljettajien kokema oikeudenmukaisuus kun on onnistuneen seuranta- ja   
kannustinjärjestelmän tärkein ominaisuus. Onnistunut seuranta- ja kannustinjärjestelmä 
kiinnittää koko yrityksen henkilöstön huomion taloudelliseen ajotapaan ja kannustaa 
niin henkilökohtaiseen panokseen kuin yhteistyöhön kuljetusyrityksen energiankulutuk-
sen pienentämiseksi ja siten yrityksen kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. 
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7.1 Suositukset ja jatkotutkimustarpeet 

Ennakko-odotuksista poiketen kuljetusyrityksillä ei juuri ollut käytössä kannustinjärjes-
telmiä, eikä kohdeyrityksissä toteutetun kaltaisista järjestelmistä löytynyt esimerkkejä. 
Kuljetusyritysten kannustinjärjestelmien käyttökokemusten löytämisen vaikeus johtuu 
varmasti osaltaan yritysten haluttomuudesta paljastaa tarkkoja tietoja järjestelmistään. 
Järjestelmien katsotaan tuovan yritykselle kilpailuetua, eikä tietoja haluta jakaa kilpaili-
joille. Kannustinjärjestelmät onnistuvat kuitenkin parhaiten alusta saakka yrityskohtai-
sesti kehitettyinä, joten tässä mielessä pelko kilpailuedun menettämisestä järjestelmän 
kopioimisen kautta on turha. Kuljetusyritykset voisivat avoimemmin kertoa järjestel-
mistään, jotta yritykset voisivat verrata käytäntöjään. Tällainen toiminta auttaisi koko 
toimialaa kehittämään toimintaansa energiatehokkaampaan ja taloudellisesti kannatta-
vampaan suuntaan. 

Kuljetusten tilaajien tulisi aiempaa paremmin ottaa huomioon kuljetusyritysten, etenkin 
pienten yritysten, tarpeet seurantajärjestelmien kehittämisessä. Jotkut tilaajat edellyt-
tävät yrityksiltä seurantajärjestelmien käyttöä, mutta hyödyntävät vain osaa niiden  
tarjoamista mahdollisuuksista. Seurantajärjestelmien käyttö kuljetusyrityksen tarpeisiin 
esimerkiksi kannustinjärjestelmässä tarjoaa myös tilaajaa hyödyttävää informaatiota 
kuljetusten energiatehokkuudesta. Tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutusten rapor-
toinnin osana myös kuljetusten energiatehokkuustietojen tarve kasvaa jatkuvasti yritys-
ten ympäristövastuiden kiristymisen myötä. Yksittäisen tilaajan tilaamien kuljetusten 
ympäristövaikutusten raportoimiseksi kuorma-autoyritykset tarvitsevat tietoa kuljetus-
suoritekohtaisesta energiankulutuksesta. 

Julkisen sektorin ja kuljetusalan järjestöjen tulisi ottaa nykyistä määrätietoisempi ote 
ympäristöystävällisemmän liikenteen kehittämisessä. Kansainväliset ilmastosopimukset 
sekä huoli ilmastonmuutoksesta ja energian riittävyydestä kertovat jatkuvasti muutok-
sen tarpeellisuudesta. Kuljetusalan liittojen tulisi jakaa tietoa energiatehokkuudesta ja 
alan parhaista käytännöistä. Julkisen sektorin tulisi kannustaa kuljetusyrityksiä ja yksit-
täisiä kansalaisia energiataloudellisten ajoneuvojen, vaihtoehtoisten energialähteiden ja 
uusien tekniikoiden tutkimiseen, kehittämiseen ja käyttöönottoon esimerkiksi verotus-
ratkaisuilla ja investointiavustuksilla. Liikenne- ja kuljetuspalvelujen tilaamisessa julki-
nen sektori voi edesauttaa energiatehokkaiden käytäntöjen, kuten seurantajärjestelmien, 
yleistymistä edellyttämällä niitä kilpailutuksen ehdoissa. 
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Energiankulutuksen vähentämisen ja energiatehokkuuden parantamiseksi tehtävien 
toimenpiteiden taustalla tulee olla kuljetusalan pitkäjänteinen ja tuloksellinen tutkimus-
toiminta, josta HDEnergia- ja RASTU-hankkeet ovat hyviä esimerkkejä. Seuranta-
järjestelmien hyödyntämiseen liittyvää tutkimusta tulisi myös laajentaa niin kuljetus-
alalla kuin henkilöliikenteessäkin. Seurantajärjestelmistä saatavan ajotapatiedon 
hyödyntämistä tulisi tutkia esimerkiksi vakuutusmaksujen ja ajoneuvoverotuksen muo-
dostumisessa. Tutkimusten tuloksista tulee tiedottaa alan toimijoille ja ne tulee siirtää 
myös kuljetusalan koulutukseen. Tämän tutkimuksen aikana kehitettyjen järjestelmien 
vaikuttavuutta laajassa käytössä tulisi myös seurata tulevaisuudessa. 

Uusien kuljetusalan energiatehokkuussopimusten tavoitteena on energiatehokkuuden 
parantuminen 9 prosentilla vuoteen 2016 mennessä. Energiatehokkuussopimusten toteu-
tumisen valvonta edellyttää seurantajärjestelmien yleistymistä kuljetusyrityksissä. Seu-
rantajärjestelmien tulisi myös mahdollistaa kuljetussuoritekohtaisen energiankulutuksen 
seuranta. Tällaisia järjestelmiä ei kuitenkaan ole toistaiseksi yleisesti saatavilla, joten 
niiden kehittämisen tulisi olla jatkotutkimusten painopisteenä. 
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Liite 1: Kysymyksiä kannustinjärjestelmän kehitystyön 
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Liite 2: Kannustinjärjestelmän kehittämisen tarkistus-
lista 

 Tehtävät  Toteuttaja 
Nykytilanteen 
kartoitus Järjestelmän tarpeellisuuden selvittäminen 

ylin johto tai vastuu-
henkilö 

  Henkilöstön odotusten selvittäminen 
ylin johto tai vastuu-
henkilö 

  Muiden yritysten kokemusten kartoittaminen 
ylin johto tai vastuu-
henkilö 

Organisointi Vastuuhenkilön nimeäminen ylin johto 
  Työryhmän kokoaminen vastuuhenkilö 
  Yrityksen sisäisen tiedotussuunnitelman laatiminen työryhmä 
  Alustavan aikataulun ja kustannusarvion laatiminen vastuuhenkilö 
Strategia Palkitsemisstrategian määrittäminen yritysstrategian pohjalta ylin johto 
Tavoitteet Järjestelmän tavoitteiden määrittäminen strategioiden pohjalta ylin johto ja työryhmä 

Rahoitus 
Rahoitustavasta ja rahoituksen suuruudesta päättäminen alus-
tavasti ylin johto 

Rakenne Järjestelmän kohderyhmän/kohderyhmien määrittäminen työryhmä 
  Mittareiden määrittäminen strategian ja tavoitteiden pohjalta työryhmä 
  Tulosnormien määrittäminen mittareille työryhmä 

  
Osa- ja määräaikaisten ja uusien työntekijöiden aseman mää-
rittäminen työryhmä 

  Mittareiden painoarvojen määrittäminen työryhmä 
  Mittaus- ja maksukausien pituuden määrittäminen työryhmä 
  Mittauksen käytännön toteutustavoista päättäminen työryhmä 
  Palkitsemisen muodosta ja suuruudesta päättäminen työryhmä ja ylin johto 
  Palkitsemisen määräytymisperusteiden määrittäminen työryhmä 
  Tukiprosessien (raportointi, koulutus, palaute) määrittäminen työryhmä 
  Yrityksen ulkopuolisen tiedotussuunnitelman laatiminen työryhmä 
  Käyttöönottoaikataulun ja kustannusarvion laatiminen vastuuhenkilö 
Käyttöönotto Lopullisen päätöksen tekeminen käyttöönotosta ylin johto 

  Esimiesten kouluttaminen 
ylin johto ja vastuu-
henkilö 

  Työntekijöiden kouluttaminen 
ylin johto, vastuuhen-
kilö ja esimiehet 

  Käyttökokeilun toteuttaminen työryhmä 
  Järjestelmän kehittäminen käyttökokeilun pohjalta työryhmä ja esimiehet 
  Järjestelmän käyttöönotto työryhmä 
Kehittäminen 
ja ylläpito Seurantatyöryhmän organisointi ylin johto 
  Säännöllisten kehitystoimenpiteiden tekeminen työryhmä 
  Järjestelmän muuttamisen sääntöjen laatiminen ylin johto ja työryhmä 
  Järjestelmän vaikutusten seuraaminen ylin johto ja työryhmä 
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Liite 3: Kuljettajan kuukausiraportti 
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Liite 4: Esimiesten kuukausiraportti 
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Liite 5: TKL:n kuljettajakyselylomake 

Kuljettajakysely 
Taloudellinen ajotapa Tampereen kaupungin liikennelaitoksella 

 
Ilmastonmuutoksen hillitseminen, polttoainekustannusten nousu ja kansalliset päästö-
jen vähentämisen velvoitteet edellyttävät toimenpiteitä kaikilta yhteiskunnan toimin-
noilta, niin myös Tampereen kaupungin liikennelaitokselta. TKL:n osalta hiilidioksi-
dipäästöjen alentaminen polttoaineenkulutusta alentamalla on yhteiskuntavastuun 
kantamisen ja liiketoiminnan kannattavuuden takaamiseksi ensiarvoisen tärkeää. Polt-
toaineenkulutuksen alentaminen on TKL:n kaikkien työntekijöiden yhteinen päämää-
rä, johon pyritään esimerkiksi hankkimalla pienikulutuksista kalustoa, huoltamalla ka-
lustoa oikein ja ajamalla taloudellisesti.  
 
Kuljettaja voi ajotavallaan vaikuttaa merkittävästi polttoaineenkulutukseen. Ero talou-
dellisesti ja epätaloudellisesti ajavan kuljettajan polttoaineenkulutuksessa voi olosuh-
teista riippumatta olla yli 30 %. Taloudellisella ajotavalla tarkoitetaan ennakoivaa 
ajamista, jossa äkilliset kiihdytykset, jarrutukset, ylinopeudet, liian korkeat kierroslu-
vut ja tyhjäkäynti minimoidaan. Taloudellisen ajotavan noudattamisella saavutetaan 
monia hyötyjä kuljetusyrityksen toiminnassa. 
 
Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää TKL:n kuljettajien ajatuksia taloudellisesta 
ajotavasta, sen käytännön toteuttamisen mahdollisuuksista, koulutuksesta ja palkitse-
misesta. Kyselyn avulla pyritään tunnistamaan ja poistamaan taloudellisen ajotavan 
toteuttamisen esteitä TKL:lla. Kyselyn ovat laatineet Tampereen teknillisen yliopiston 
liikenne- ja kuljetusjärjestelmien tutkijat Hanne Tiikkaja, Harri Rauhamäki ja Heikki 
Liimatainen (lisätietoja: heikki.liimatainen@tut.fi, 040-8490320). Kyselyn tuloksia 
hyödynnetään myös TTY:lla käynnissä olevassa tutkimusprojektissa, jonka tarkoituk-
sena on selvittää kuljettajien asenteita taloudellista ajotapaa ja siihen liittyviä palkit-
semisjärjestelmiä kohtaan. 
 
Kiitos vastauksistasi! 
 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Toimitusjohtaja Matti Rainio Liikennepäällikkö Ilkka Ala-Maakala  
 
 
____________________________ ____________________________ 
Luottamusmies Kari Nyblom  Tutkija Heikki Liimatainen 
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Rastita mielestäsi oikea vaihtoehto. Taustatietojasi käytetään ainoastaan tutkimuksellisiin 
tarkoituksiin ja tulokset esitetään koontitietoina, joiden perusteella henkilöllisyyttäsi ei voida 
tunnistaa._______________________________________________________________________ 
 
1. Taustatiedot 
 
1.1 Kuljettajanumero: __________ 
 
1.2 Ikä 
 18 - 30 v.  31 - 45 v.  46 - 65 v. 
 
1.3 Sukupuoli 
 Mies  Nainen 
 
1.4 Työkokemus linja-auton kuljettajana 
 Alle 5 vuotta  5 – 15 vuotta  enemmän kuin 15 vuotta 
 
 
2. Asenteet 
 
2.1 Kiinnostavatko sinua ympäristöasiat, esimerkiksi ilmastonmuutos? 
 Kyllä  Ei 
 
2.2 Tiedätkö, mitä taloudellinen ajotapa tarkoittaa? 
 Kyllä  En 
 
2.3 Tiedätkö, miten voit itse ajaa taloudellisesti? 
 Kyllä  En 
 
2.4 Miten työpaikallasi suhtaudutaan taloudelliseen ajotapaan? 
 Myönteisesti  Kielteisesti   Neutraalisti 
 
2.5 Kuinka usein työpaikallasi puhutaan taloudellisesta ajotavasta? 
 Ei koskaan   1-10 kertaa vuodessa  Kuukausittain 
 
2.6 Kenen kanssa olet puhunut taloudellisesta ajotavasta työpaikallasi? 
 Muiden kuljettajien  Esimiesten   En kenenkään 
 
2.7 Mitkä seuraavista väitteistä kuvaavat taloudellista ajotapaa mielestäsi parhaiten? 
 Turvallisempi  Yhtä turvallinen  Vähemmän turvallinen 
kuin tavallinen ajotapa kuin tavallinen ajotapa kuin tavallinen ajotapa 
  

 Nopeampi   Yhtä nopea   Hitaampi  
kuin tavallinen ajotapa kuin tavallinen ajotapa kuin tavallinen ajotapa 
 
 Helpompi   Yhtä helppo   Vaikeampi 
kuin tavallinen ajotapa kuin tavallinen ajotapa kuin tavallinen ajotapa 
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3. Käytäntö 
 
3.1 Pystytkö ajamaan taloudellisesti työssäsi? 
 Kyllä  En 
 
3.2 Ajatko taloudellisen ajotavan mukaisesti työssäsi? 
 Kyllä  En 
 
3.3 Mitkä ovat suurimmat esteet taloudelliselle ajamiselle? 
 Aikataulut   Matkustajat   Kalusto                       Koulutuksen puute  

 Muu, mikä?________________________________________ 
 

3.4 Millä kolmella linjalla aikataulut ovat pahiten esteenä taloudelliselle ajamiselle? 
a) Kesäaikataulukaudella 1._____ 2.______ 3.______ 
b) Talviaikataulukaudella 1._____ 2.______ 3.______ 
 
4. Kaluston soveltuvuus 
 
4.1 Voiko TKL:n linja-autoilla mielestäsi ajaa taloudellisesti? 
 Kyllä  Ei, miksi?_______________________________________________________________________ 
 
4.2 Ovatko TKL:n linja-autot hyvässä kunnossa? 
 Kyllä  Ei  
 
4.3. Miten kalustoa pitäisi mielestäsi parantaa?__________________________________________ 
 
5. Koulutus 
 
5.1 Kuinka kauan viimeisimmästä koulutuksestasi on aikaa? 
 Alle 2 vuotta  2-5 vuotta   Yli 5 vuotta 
 
5.2 Onko koulutusta mielestäsi riittävästi? 
 Kyllä  Ei, kuinka paljon pitäisi olla?________________________________________________________ 
 
5.3 Pääsetkö koulutukseen, jos haluat? 
 Kyllä  En 

 
5.4 Ovatko koulutukset mielestäsi hyödyllisiä? 
 Kyllä  Ei, miksi?_______________________________________________________________________ 
 
 
5.5 Millaista koulutusta haluaisit? 
 Taloudellisen ajon koulutusta  Liikenneturvallisuuskoulutusta  Kalustokoulutusta 

 Asiakaspalveluun liittyvää koulutusta  Muuta, mitä?___________________________________________ 
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6. Palkitseminen (Palkitsemisella tarkoitetaan tässä peruspalkan lisäksi normaalia paremmasta 
työsuorituksesta maksettavaa palkanlisää, tavarapalkintoa tai muuta vastaavaa.) 
 
6.1 Vaikuttaisiko polttoaineenkulutukseen perustuva palkitseminen ajotapaasi? 
 Kyllä  Ei 
 
6.2 Voiko polttoaineenkulutusta mielestäsi mitata ja vertailla oikeudenmukaisesti kuljettajien kes-
ken? 
 Kyllä  Ei, miksi?________________________________________________________________________ 
 
6.3 Onko taloudellinen ajotapa osa kuljettajien ammattitaitoa? 
 Kyllä  Ei 
 
6.4 Minkä mittarin perusteella kuljettajia voitaisiin palkita? 
 Polttoaineenkulutus   Aikataulussa pysyminen   Asiakaspalvelu 

 Onnettomuuksien määrä   Linja-autossa ajon aikana tapahtuvien loukkaantumisten määrä 
 Muu, mikä?___________________________________________________________________________________ 
 
6.5 Mikä on paras palkitsemisen muoto? 
 Raha   Vapaapäivät   Tavarat                                     Muu, mikä? 
 
6.6 Kuinka suuri palkitsemisen arvon tulisi olla vuodessa, jotta se motivoisi parantamaan ajotapaa? 
 Viikon palkka  Kahden viikon palkka  Kuukauden palkka           Muu, mikä? 
 
6.7 Pitäisikö palkitsemisen olla henkilökohtaista vai ryhmäkohtaista? 
 Henkilökohtaista  Ryhmäkohtaista, millainen ryhmäjako?___________________________________ 
 
 
7. Vapaa palaute 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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