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Valitse viisaasti liikenteessä 
 
Liikkumalla kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä 

Säästät  

rahaa 

Ylläpidät 

terveyttäsi 

Saastutat 

vähemmän 

Parannat 

asuinympäristösi 

viihtyisyyttä 



Arjen liikkumisvalintoja 

Omistatko 

auton ? 

Voitko tehdä 

matkan muulla 

tavoin kuin autolla? 

Voitko mennä 

jalkaisin tai 

pyörällä? 

Kävely ja pyöräily ovat 

erinomaista hyötyliikuntaa 

ja lyhyillä matkoilla usein 

myös nopein tapa päästä 

perille. Tarkista reittisi 

pk.hsl.fi. 

Ajatko taloudellisen 

ajotavan mukaisesti? 

Oletko suunnitellut 

päivän liikkumisesi 

etukäteen? 

Joukkoliikenteen reitit ja 

aikataulut löydät HSL:n 

Reittioppaasta. 

Ketjuttamalla matkoja 

säästät polttoainetta, rahaa, 

aikaa ja vaivaa – ja tuotat 

vähemmän päästöjä 

Voitko mennä 

joukkoliikenteellä? 

kyllä 

en 

Taloudellinen ajotapa 

vähentää polttoaineen 

kulutusta jopa 12 %. 

en 

kyllä 

kyllä 

Voitko mennä 

kimppakyydillä tai 

yhteiskäyttöautolla? 

en 

kyllä 

en 

Jos et saa kyytiä tuttavalta, 

voit etsiä sitä myös 

nettipalvelusta. Lisätietoa 

yhteiskäyttöautopalvelusta. 

Ota taksi/(oma auto) tai jätä 

matka tekemättä, jos se on 

mahdollista. 

en 

kyllä 

kyllä 

kyllä 

Onko matka 

välttämätön? 

Asian voi hoitaa esim. 

puhelimitse tai netin kautta 

tai sen voi siirtää 

myöhemmäksi. 
ei 

http://pk.hsl.fi/
http://www.reittiopas.fi/
http://www.greenriders.com/
http://www.citycarclub.fi/


Viisas liikkuminen 
työpaikoilla 



Työpaikka hyötyy ympäristöystävällisen 
liikkumisen edistämisestä 

• Pysäköintipaikka- ja 

kilometrikustannukset pienenevät 

• Autojen hankinta- ja ylläpitokustannukset 

pienenevät 

• Imago paranee: kun yritys vähentää 

omalta osaltaan liikenteen aiheuttamia 

päästöjä ja muita haittoja, se osoittaa 

olevansa ympäristö- ja 

yhteiskuntavastuullinen toimija 

• Houkuttelevuus työnantajana lisääntyy 

• Sijainti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella kasvattaa myös asiakasvirtoja 

 

• Myönteisiä vaikutuksia työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin 



Työpaikan keinovalikoima 

• Toimipaikan sijainti ja helppo saavutettavuus kävellen, pyörällä ja 

joukkoliikenteellä 

• Työmatkalaskurin käyttö ja -liikkumissuunnitelma 

• Runkolukittavat pyörien säilytystilat sateensuojassa lähellä 

sisäänkäyntiä 

• Työmatkaliikkujille suihkut ja vaatteidenvaihtotilat 

• Työsuhdematkalippuetu ja lainattava matkakortti työasiointiin 

• Kutsuplus-palvelun käyttömahdollisuus työasiamatkoihin 

• Joukkoliikenteen aikataulunäyttö aulatiloihin 

• Joukkoliikenteen aikatauluikkunat internet- tai intranetsivuille 

• Työsuhdepolkupyörät ja lainattavat pyörät työasiamatkoille 

• Kestävään liikkumiseen kannustavat kampanjat ja kilpailut 

• Kimppakyytipalvelu, yhteiskäyttöautopalvelu, taloudellisen 

ajotavan koulutus, päästörajat ja auton valinta 

• Liikkumistarpeen vähentäminen etäneuvotteluilla ja 

etätyömahdollisuudella. 

 



HSL tarjoaa neuvoja ja välineitä 
Työmatkalaskuri  

• kartoitus henkilöstön työmatkaliikkumisesta ja siihen liittyvistä 

kehittämistoiveista. Toimii työmatkaliikkumissuunnitelman 

pohjana. 

Työpaikka, joka liikuttaa –sertifikaatti 

• sertifikaatti kertoo työpaikan sitoumuksesta kestävän 

työmatkaliikkumisen edistämiseen 

Räätälöityä neuvontaa ja tietoa joukkoliikenteestä 

• infotilaisuudet henkilöstölle 

Joukkoliikennesuunnitteluun vaikuttaminen 

• toiveet aikataulu-, reitti- tai pysäkkimuutoksista 

• osallistuminen joukkoliikennelinjan rahoitukseen   

Sijoittumisneuvontaa etsittäessä uutta toimitilaa 

• matka-aikakarttasovellus kuvaa joukkoliikenteen matka-ajat 

käyttäjän määrittelemään osoitteeseen mak.hsl.fi                                                       

(räätälöidyt kartat tilattavissa: yrityspalvelut@hsl.fi) 

Sähköiset aikataulupalvelut 

 

http://mak.hsl.fi/
mailto:yritysinfo@hsl.fi


Työmatkalaskuri 

• Helppokäyttöinen, selainpohjainen työkalu 

työntekijöiden työmatkaliikkumisen nykytilan ja 

muutospotentiaalin kartoittamiseen 

• Työnantaja saa omat tunnukset kyselyn 

hallinnointiin ja tulosten tarkasteluun 

• Maksuton palvelu HSL-alueen työpaikoille 
 

 

 



Työmatkalaskurin hyödyt  
   työnantajalle       ja      työntekijälle 

• mahdollisuus vaikuttaa 

kustannuksiin, 

työntekijöiden terveyteen, 

pienentää hiilijalanjälkeä ja 

laajentaa ympäristö- ja 

yhteiskuntavastuuta 

• tulosten vertailu muihin 

samantyyppisiin 

työpaikkoihin 

• konkreettinen tieto 

helpottaa liikkumisaiheen 

käsittelyä 

 

• konkreettisia neuvoja ja 

kannustimia oman 

työmatkaliikkumisen 

muuttamiseksi 

kestävämmäksi 

• terveysvaikutukset 

• kustannussäästöt 

• päästösäästöt 

• palautetta omasta 

liikkumisesta, 

muutosseuranta 

• mahdollisuus tulosten 

jakamiseen (esim. FB, 

Twitter) 

 



HSL:n sertifikaatin myöntämisen perusteet: 

• Työpaikalla on kartoitettu työntekijöiden liikkumista sekä siihen liittyviä                        

toiveita, esimerkiksi HSL:n Työmatkalaskurilla tai muulla tavoin 

• Työpaikalla on asiakkuussuhde HSL:ään (HSL:n neuvontakäynti, henkilöstöinfo, 

työsuhdematkalippu, aulanäyttö tms.).  

• Työpaikalla on sitouduttu edistämään viisasta liikkumista työmatkoilla ja 

työasiamatkoilla.  

Lisäksi työpaikka saa:  

oikeuden käyttää viisaan liikkumisen työpaikka -merkkiä omassa viestinnässään 

nimensä HSL:n nettisivuille koottuun listaan 

neuvontaa sähköpostitse tai puhelimitse 

HSL:n digitaaliset sidosryhmä- ja yritysuutiskirjeet (muiden esimerkit) 

 

 

Uusi kysely ja liikkumissuunnitelman päivitys tulee tehdä 1–3 vuoden kuluttua.  

 

Työpaikka, joka liikuttaa 



Liikkumissuunnitelman laadintapalvelua 
tarjoavat: 

• Linea Konsultit Oy, Atte Mantila, 0400 858170, 

atte.mantila@linea.fi 

• Mobinet Oy, Ville Voltti, 040 5134045, 

ville.voltti@mobinet.fi 

• Ramboll Finland Oy, Erica Roselius, 040 736 9950, 

erica.roselius@ramboll.fi  

• Sito Oy, Virpi Ansio, 040 7617574, virpi.ansio@sito.fi 

• Sweco, Veera Lehto, 040 6671008, 

veera.lehto@sweco.fi 

• Trafix Oy, Leena Gruzdaitis, 040 778 6714, 

leena.gruzdaitis@trafix.fi 

• Valpastin Oy, Mari Päätalo, 040 720 2872, 

mari.paatalo@valpastin.fi  

• WSP Group Oy, Riikka Kallio, 040 8612191, 

riikka.kallio@wspgroup.fi 

 

 

 

mailto:atte.mantila@linea.fi
mailto:ville.voltti@mobinet.fi
mailto:erica.roselius@ramboll.fi
mailto:virpi.ansio@sito.fi
mailto:veera.lehto@sweco.fi
mailto:leena.gruzdaitis@trafix.fi
mailto:mari.paatalo@valpastin.fi
mailto:riikka.kallio@wspgroup.fi


Työpaikoille sopivia lipputuotteita 

• Työsuhdematkalippuetu 

• Haltijakohtaiset matkakortit työasioille 

• Kertakortit (esim. vieraille) 

• Kongressi- ja suurtapahtumaliput 

 

• HSL:n työsuhdelippua hyödyntää jo  

yli 1 500 työnantajaa ja yli 70 000 

joukkoliikenteen matkustajaa. 



Työsuhdematkalippu 

• Työsuhdematkalipulla kannustat joukkoliikenteen käyttöön ja viestit 

yrityksesi yhteiskuntavastuusta ja ympäristöarvoista.  

• Työsuhdematkalippu on houkutteleva etu rekrytointiin ja työsuhteen 

ylläpitoon.  

• Työnantaja maksaa työsuhdematkalipun kokonaan tai osittain työntekijän 

puolesta. 

• Valtakunnallinen: työsuhdematkalippuetua tarjoavat HSL:n lisäksi 

esimerkiksi VR ja Matkahuolto   

 

 
Työnantaja Työntekijä 

1‒300 e 
Ei palkan sivukuluja. 

Kulujen vähennys verotuksessa 
Veroton etu 

301‒750 e 
Palkan sivukulut. 

Kulujen vähennys verotuksessa 

Vero oman veroprosentin 

mukaan 

751‒3 400 e   
Ei palkan sivukuluja. 

Kulujen vähennys verotuksessa 
Veroton etu 

https://www.vr.fi/cs/vr/fi/tyomatkaseteli_fi
http://www.matkahuolto.fi/fi/matkapalvelut/lipputuotteet/tyosuhdematkalippu/index.html


Työmatkaseteli 

• 10 euron arvoisia työmatkaseteleitä 

• Työntekijä voi käyttää seteleitä joko kauden tai 

arvon lataamiseen henkilökohtaiselle 

matkakortilleen 

• Työmatkaseteleitä voivat käyttää kaikki 

asiakasryhmät 

• Kelpaavat maksuvälineeksi matkakortin 

palvelupisteissä sekä R-kioskeilla, Stockmann-

tavarataloissa, Citymarketeissa, VR:n 

lipunmyyntipisteissä sekä muutamissa 

yksittäisissä lipunmyyntipisteissä 

• www.hsl.fi/työmatkaseteli 

• tilauslomake (nettilomake) 

• Lisäksi määräaikainen työsuhdematkalippu 

 

http://www.hsl.fi/työmatkaseteli
https://www.hsl.fi/ty%C3%B6matkasetelit-tilaus
https://www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/tyosuhdematkalippu/laskutettava-tyosuhdematkalippu


Sähköinen työmatkaseteli 

TyömatkaPassi (ePassi/EventBrokers)  

Työntekijä  

- voi tarkistaa omat tietonsa ePassin 

nettisivulta omilla tunnuksillaan 

- voi ladata R-kioskeilla ja HSL:n 

palvelupisteissä matkakortilleen 

joko kautta tai arvoa 

- tunnisteena matkapuhelinnumero  

 www.epassi.fi 

 

Eazybreak 

Työntekijä 

- klikkaamalla linkkiä aktivoi 

palvelun käyttöönsä (oma tili) 

- voi ladata R-kioskeilla ja 

HSL:n palvelupisteissä 

matkakortilleen joko kautta tai 

arvoa 

- tunnisteena tekstiviesti, jossa 

tarkistekoodi 

• Helppo ja nopea käyttöönotto, helppo hallinnoida 

• Käytön reaaliaikainen seuranta (työnantaja ja työntekijä) 

• Samalla sovelluksella kaikki palvelut (lounas, liikunta, 

kulttuuri ja työmatka) 

www.eazybreak.com  

http://www.epassi.fi/
http://www.eazybreak.com/


• Etu 120−300 € vuodessa, lasketaan pääosin palkan päälle 

• 81 % oli tehnyt muita toimenpiteitä: 

Lainattavat matkakortit työasiointiin 43 % 

Kestävään liikkumiseen kannustavaa kampanjointia 33 %  

Työasiointipyörät 24% 

Pysäköintipaikkojen maksullisuus 24 %  

Joukkoliikennetietoa aulanäytöllä, intrassa tai henkilöstöinfossa 19 % 

Taloudellisen ajotavan koulutus 5 % 

Käyttäjätutkimus 2013  

• Työnantajat ovat tyytyväisiä: 77 % 

antoi vähintään hyvän arvosanan 

(8: 24 %, 9: 43 %, 10: 10 %) 

• 81 % ilmoitti, että 

työsuhdematkalippuedun 

ottaminen ei vähennä muiden 

etujen saamista 

Työsuhdematkalippu 

koetaan 

nykyaikaiseksi sekä 

osaksi yritysvastuuta 



Haltijakohtainen matkakortti 
työasiointiin 

• Haltijakohtainen matkakortti sopii yhteiskäyt-   

töön työpaikoille. Sitä voi käyttää kuka tahansa 

samaan asiakasryhmään kuuluva, jonka    

hallussa kortti on.   

• Sujuvoittaa työasiointimatkustamista ja         

vähentää matkalaskujen laatimiseen             

käytettävää aikaa. 

• Kortin käyttötiedot ovat saatavilla edellisen 6 kk:n 

ajalta HSL:n palvelupisteistä tai sähköpostitse. 

 • Kun kortti ostetaan HSL:n palvelupisteestä, kortille voidaan 

tallentaa yrityksen Y-tunnus. Kortin personointi mahdollistaa arvon 

tai kauden siirron uudelle kortille, jos matkakortti katoaa.  

• Korttimaksu on 5 euroa. 

  



Sähköiset palvelut 

• Lähimpien pysäkkien aikataulut aulanäyttöön 

tai aikataulunäkymänä intraan tai nettisivulle 

• Reittioppaan hakuikkuna nettisivulle tai intraan 

https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/aikataulunaytto_esite_a4_touko2014.pdf
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/reittioppaan_hakulomake_ja_linkit_0.pdf


Matka-aikakartta http://mak.hsl.fi   

http://mak.hsl.fi/


Fiksusti töihin -sivusto 

http://www.fiksustitoihin.fi/
http://www.fiksustitoihin.fi/
http://www.fiksustitoihin.fi/


Lisätietoja työpaikoille 

• www.hsl.fi/työnantajille tai yrityspalvelut@hsl.fi 

• www.hsl.fi/työmatkalaskuri 

• www.greenoffice.fi (toimistoille tarkoitettu ympäristöohjelma) 

• www.ilmastolaskuri.fi (päästölaskuri) 

• www.ekokompassi.fi (pk-yrityksille soveltuva kevennetty 

ympäristöjärjestelmä) 

• ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä 

• EMAS-ympäristöjärjestelmä 

• Muita ympäristöjärjestelmiä: Leed, Promise, Breeam 

https://www.hsl.fi/ohjeita-ja-tietoja/kestavat-kulkutavat/tyonantajille
mailto:yritysinfo@hsl.fi
http://www.hsl.fi/työmatkalaskuri
http://www.greenoffice.fi/
http://www.greenoffice.fi/
http://www.ilmastolaskuri.fi/
http://www.ekokompassi.fi/
http://www.sfs.fi/iso14000/ymparistojarjestelma/
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=2127
http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1988
http://www.motiva.fi/rakentaminen/rakentamisen_projekteja/promise_rakennusten_ymparistoluokitus
http://www.breeam.org/



