
Kestävän 
työmatkaliikkumisen 
teemaviikko



Mitä on kestävä työmatkaliikkuminen? 

Lähteet: https://www.fiksustitoihin.fi/
https://liikkuvaaikuinen.fi/sidosryhmat/fiksusti-
toihin-foorumi/

Tämä faktaruutu on osa ympäristöministeriön rahoittamaa ja Keski-Suomen 
liiton toteuttamaa Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön -hanketta.

• Kävellen ja pyöräillen kuljettuja 
matkoja aina kun mahdollista

• Joukkoliikenteen käyttöä 
pidemmillä matkoilla

• Sähkö- ja kaasuautojen valintaa 
silloin, kun autoilu on välttämätöntä

• Kimppakyytejä tai yhteiskäyttö-
autoja oman auton vaihtoehtona

• Monipuolisia liikkumistapoja, 
hyvinvointia ja ilmastoystävällisiä 
valintoja

https://www.fiksustitoihin.fi/
https://liikkuvaaikuinen.fi/sidosryhmat/fiksusti-toihin-foorumi/


Työmatkojen osuus matkoista 

Lähde: Jyväskylän seudun henkilöliikennetutkimus 2019

Työmatka = kodin ja työn välinen 
matka, joka tehdään yleensä omalla 
ajalla ja rahalla 
Työasiointimatka = työnantajan
maksama, yleensä työajalla tehty matka

• Työmatkojen osuus 
kaikista Jyväskylän 
seudun asukkaiden 
matkoista on suuri. 
Viidennes matkoista on 
työmatkoja ja kun 
huomioidaan myös 
työasiointimatkat, 
osuus kaikista matkoista 
on lähes neljännes.

• Jyväskylän seudun 
asukkaiden 
matkasuoritteesta 
(henkilön vuorokaudessa 
liikkumat kilometrit) noin 
kolmannes on työmatkoja 
tai työasiointimatkoja.

Tämä faktaruutu on osa 
ympäristöministeriön 
rahoittamaa ja Keski-
Suomen liiton 
toteuttamaa Tukea 
Keski-Suomen kuntien 
ilmastotyöhön 
-hanketta.

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:2e0021c6-ec49-4179-a546-9a1d180df37e


Kestävän liikkumisen osuus työmatkoista 

Lähde: Henkilöliikennetutkimus 2016 
Työssäkäynti ja liikkuminen

• Kolmannes suomalaisten työmatkoista tehdään kestävillä 
liikkumismuodoilla eli kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä.

• Kestävillä tavoilla kuljetaan yli puolet matkoista ainoastaan, kun 
matka on alle yhden kilometrin. Jo 1-2 kilometrin matkoista 
suurin osa tehdään autolla.

Työmatka = kodin ja työn välinen 
matka, joka tehdään yleensä 
omalla ajalla ja rahalla 
Työasiointimatka = työnantajan
maksama, yleensä työajalla tehty 
matka

Tämä faktaruutu on osa ympäristöministeriön rahoittamaa ja Keski-Suomen 
liiton toteuttamaa Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön -hanketta.

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Faktakortti-HLT2016-tyomatkat.pdf


Mitä vaikutuksia kestävällä liikkumisella on?

Lähteet: https://www.fiksustitoihin.fi/terveys_ja_turvallisuus/tyomatkaliikunnasta_hyvinvointia
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/01_viisas_liikkuminen_ymparistovaikutukset_hsl_0.pdf
https://liikkuvaaikuinen.fi/wp-content/uploads/2021/04/Tyomatkaliikkuminen_A5_4s_kevyt.pdf

Tämä faktaruutu on osa ympäristöministeriön rahoittamaa ja Keski-Suomen 
liiton toteuttamaa Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön -hanketta.

• Kestävällä työmatkaliikkumisella on hyötyjä sekä yksilölle, 
että työnantajalle

• Hyödyt ovat niin hyvinvointiin liittyviä kuin taloudellisiakin

https://www.fiksustitoihin.fi/terveys_ja_turvallisuus/tyomatkaliikunnasta_hyvinvointia
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/01_viisas_liikkuminen_ymparistovaikutukset_hsl_0.pdf
https://liikkuvaaikuinen.fi/wp-content/uploads/2021/04/Tyomatkaliikkuminen_A5_4s_kevyt.pdf


Miten työnantaja voi tukea 
kestäviä työmatkoja?

Lähteet: https://www.fiksustitoihin.fi/
https://pyoraliitto.fi/pyorailysta/tyosuhdepyoraopas/tyonantajalle

Tämä faktaruutu on osa ympäristöministeriön rahoittamaa ja Keski-Suomen 
liiton toteuttamaa Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön -hanketta.

• Työsuhde-edut
• Joukkoliikenteen käyttäjille 

työsuhdematkalippu
• Työmatkapyöräilijöille työsuhdepyöräetu
• Työsuhdeautoille (ja yrityksen muille 

autoille) hiilidioksidipäästöraja ja sähkö- tai 
kaasukäyttöisen työsuhdeauton valinnan 
tukeminen taloudellisesti

• Tilat
• Sosiaalitilat kuntoon ja kunnolliset katetut

pyöräparkit, joihin pyörän saa lukittua
turvallisesti

• Pysäköinnin maksullisuus kannustaa
miettimään myös muita vaihtoehtoja.

• Sähköautolla liikkuva arvostaa
latausmahdollisuutta.

• Työasiointimatkat
• Työnantaja voi tarjota lainattavan matkakortin

tai mahdollisuuden käyttää sähköpyörää tai 
yhteiskäyttöautoa.

10 hyvää syytä tukea 
työmatkaliikuntaa 
työsuhdepyöräedulla:

https://www.fiksustitoihin.fi/
https://pyoraliitto.fi/pyorailysta/tyosuhdepyoraopas/tyonantajalle


Näin me Keski-Suomen liitossa kuljemme töihin

Millä kuljet tavallisesti töihin? Mitkä asiat vaikuttavat 
työmatkakulkuvälineen 
valintaasi?

Minkä takia teet etätöitä?
Millä kulkutavoilla tulit 
töihin tällä viikolla?

Millä kaikilla kulkutavoilla 
olet joskus tullut töihin?

• Kyselyt on tehty Teamsissä 10.–14.10.2022 osana Koko Keski-Suomi säästää energiaa kampanjaa.

• Kysymyksiin vastasi Keski-Suomen liiton henkilöstö.

Tämä kooste on osa 
ympäristöministeriön 
rahoittamaa ja Keski-Suomen 
liiton toteuttamaa Tukea 
Keski-Suomen kuntien 
ilmastotyöhön -hanketta.
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