
Polkuja kestävän liikkumisen 
palveluihin – Tampereen kestävät 
työasiamatkat
Tarpeet jaetuille henkilökuljetuksille työasiamatkoilla



Taustaa

●Tavoitteena oli selvittää tamperelaisten yritysten tarpeita työpäivän aikaiseen liikkumiseen, eli 
työasiamatkoihin.

●Ensin selvitettiin matkatarpeisiin ja matkojen ominaisuuksiin liittyviä yleisiä asioita internetkyselyn 
avulla. Kyselyssä selvitettiin myös halukkuutta osallistua tarkentaviin haastatteluihin. Tarkentavia 
haastatteluita pidettiin, jotta voitaisiin selvittää yritysten tarpeita pilottiin liittyen, jossa julkisesti 
kustannettujen kuljetusten verkosto avataan valittujen yritysten henkilöstön työasiamatkoille. 
Pilotin on tarkoitus käynnistä vuoden 2018 aikana.

●Internetkyselyn avulla löydettiin kaksi yritystä, jotka ovat kiinnostuneita pilotista. Yritysten 
edustajia haastateltiin loka-marraskuun vaihteessa. Haastatteluiden tavoitteena oli selvittää 
tarkemmin:

•Työpäivän aikaisia liikkumistarpeita
•Työntekijän tarpeita pilotille
•Työnantajan tarpeita pilotille
•Kuinka työntekijä voidaan motivoida käyttämään palvelua
•Kuinka työnantaja voidaan motivoida käyttämään palvelua

●Tulokset esitetään seuraavilla sivuilla.



Työpäivän aikainen liikkuminen

●Työasiamatkoja tekevien työntekijöiden määrä vaihtelee - on viikoittain matkustavia työtekijöitä, ja 
työntekijöitä joilla matkustustarve on kerran kuussa tai harvemmin.

●Matkat kohdistuvat pääasiassa Tampereelle (sekä keskustaan että muualle), mutta myös 
ympäryskuntiin.

●Joihinkin kohteisiin kulkeminen on julkisilla haastavaa, ja aina ei aamulla voi ennakoida auton 
tarvetta, jonka vuoksi moni työntekijä kulkee omalla autolla töihin.

●Suurin osa työasiamatkoista tehdään omalla autolla, mutta myös joukkoliikennettä, polkupyörää 
ja taksia käytetään.



Työntekijän tarpeet pilotille

●Suurin osa matkoista tiedetään useita viikkoja etukäteen. Joskus tulee äkillisiä tarpeita matkustaa 
muutaman tunnin varoitusajalla.

●Matkan paluun ennakoitavuus vaihtelee: tarvetta on muuttaa ennakkoon tilatun kyydin aikaa, jos kokous 
jatkuu ennakoitua pidempään (vrt. Parkman).

●Matkan ajankohdan suhteen voidaan hieman joustaa: voidaan saapua enintään 15 min etuajassa, ja 
palatessa kyytiä voidaan odottaa vastaava aika.

●Matkojen yhdistely ei saa pidentää matka-aikaa olennaisesti, mutta pieniä koukkauksia sallitaan.

●Koululaisten, vanhusten ym. kuljetus samalla kyydillä ei ole ongelma, kunhan yhdistely ei pidennä 
matka-aikaa merkittävästi: yritysmatkustajan aikaa tulisi priorisoida.

●Osalla matkoista on mukana myös kuljetettavaa tavaraa, jotka yleensä mahtuvat henkilöauton 
takakonttiin, mutta jotka täytyy kuljettaa ovelta ovelle. Muutoin noutopaikalle voidaan kävellä hieman, 
esimerkiksi läheiselle bussipysäkille.

●Kävelymatkan ja joustavan noutoajankohdan hyväksyttävyyttä parantaa kyydin saapumisen 
seuraaminen (vrt. Valopilkku)

●Kaikilla henkilöstöstä ei ole älypuhelimia työpuhelimina. Vastustusta voi esiintyä, jos velvoitetaan 
käyttämään omia puhelimia kyydin tilaamiseen - on oltava myös muu tapa tilata kyyti.



Työnantajan tarpeet pilotille

●Matkat halutaan maksaa laskulla.

●Laskun liitteessä tulee käydä ilmi täsmentäviä tietoja, kuten matkustajan nimi, 
matkustuspäivämäärä ja matkustajan ilmoittama kustannuspaikka.

●Tarve hyväksyttää lasku työntekijällä vaihtelee - joissain yrityksissä esimiehen hyväksyminen 
riittää. Näin ollen hallinnollisen työn määrä vaihtelee.



Palvelun käytön motivointi - käyttäjä

●Haastatelluissa yrityksissä ei ole verottajan matkustusohjetta tarkempaa matkustusohjetta.

●Yritysten näkökulmat vaihtelevat siitä, voidaanko työntekijöitä velvoittaa käyttää palvelua pilotin 
aikana.

●Työntekijöiden motivoinnissa tärkein viesti on se, miten palvelu helpottaa heidän työtään: ei 
tarvitse tehdä matkalaskua kuluista, ei tarvitse etsiä pysäköintipaikkaa



Palvelun käytön motivointi - työnantaja

●Haastatelluissa yrityksissä ongelmana on pysäköintipaikkojen saatavuus oman toimitilan lähellä, 
ja se voi olla haaste henkilöstömäärän kasvaessa. Iso osa henkilöstöstä kulkee omalla autolla 
työmatkat. [Joukkoliikenteen palvelutaso haastatelluilla toimipaikoilla on hyvä tai erinomainen.]

•On huomattu, että Tampereella rekrytointitilanteissa kokeneille työntekijöille täytyy tarjoa 
pysäköintipaikka. Pääkaupunkiseudulla kulttuuri on erilainen, kun kokouksiin on nopeampi 
kulkea joukkoliikenteellä.

●Pysäköintipaikat maksavat noin 150 e/kk.

●Työntekijä laatii matkakuluista matkalasku, joka käsitellään hallinnossa. Joissain yrityksissä on 
käytössä taksikortti ja/tai bussikortti, jolloin kuluista ei tarvitse tehdä laskua. Laskun kierrätys 
työllistää sekä hallintoa että työntekijöitä.

●Työasiamatkojen kulut ovat marginaalisia, eikä niitä pienentämällä saavuteta kilpailuetua.



Yhteenveto

●Pilotin onnistumisen näkökulmasta tärkeintä on, että palvelu on helppo käyttää, ja siitä syntyy 
positiivisia mielikuvia ja käyttökokemuksia.

●Työnantajan näkökulmasta merkittävimpiä säästöjä syntyy, jos voidaan luopua toimitilan 
pysäköintipaikasta.

●Myös pilotin aikana prioriteettina tulee olla asiakas, ja työntekemisen tehokkuus.


