
Tutustu ja 
hyödynnä 
maksuton 
ja helppo
käyttöinen 
sähköinen 
työkalu

Viisas työmatkaliikkuminen, kuten kävely, pyöräily, 
julkinen liikenne tai kimppakyydit on hyväksi 

liikenteelle, ympäristölle ja terveydelle. 

Viksutyökalun avulla työpaikat voivat
• suunnitella sopivat edistämistoimet
• arvioida edistämistoimien toteutumista ja vaikutuksia
• tulostaa raportin edistämistoimien toteutumisesta ja vaikutuksista. 

Hyviä käyttökokemuksia työpaikoilta

”Helppokäyttöinen, selkeä ja monipuolinen.”
”Kannustaa käyttämään, koska toimet ovat konkreettisia.”

Viksutyökalu 
viisasta liikkumista työpaikalle

Työkalusta löytyy yli 50 edistämistoimea, joista 
työpaikat voivat valita itselleen sopi vimmat ja 
seurata niiden toteutumista ja kustannuksia. 
Valmiit kyselypohjat auttavat arvioimaan 
valittujen toimintojen vaikutuksia ja tulostettava 
raportti kertoo lopuksi grafiikan keinoin niiden 
toteutumisasteen, kustannukset ja vaikutukset.

ukkinstituutti.fi/viksu
 

Ajankohta
Kustannus (Arvio)  Toteutuminen

Kirjataan viisaan liikkumisen edistäminen
toimintaa ohjaavaan asiakirjaan 01.10.2017

 (123) €  Ei lainkaan

On mukana viisaan liikkumisentapahtumissa ja tempauksissa 17.11.2017
 (222) €  Ei lainkaan

Jaetaan heijastimia ja/tai heijastinliivejä
15.12.2017

 (300) €  Ei lainkaan

Organisaatiotaso
Työyhteisötaso
Yksilötaso Vuosikello

Tämä tulee näkyviin lopullisessa versiossa vasta tulostuksessa:
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Etusivu > Suunnittele

Valitse alla olevasta valikosta yritykselle / työpaikalle parhaiten sopivat viisaan liikkumisen edistämistoimet. Valikossa on yli
50 erilaista edistämistoimea, jotka on jaettu organisaatio, työyhteisö ja yksilötasolle. Jos listassa ei ole haluamaasi
toimenpidettä, kirjoita se kohtaan ”Muu”. Pyri valitsemaan ainakin yksi edistämistoimi kultakin tasolta, koska monitasoinen
edistäminen on tehokkain tapa muuttaa henkilöstön liikkumistottumuksia. Valitse myös ne edistämistoimet, jotka ovat jo
käytössä. Voit myöhemmin määritellä ne käytössä oleviksi.

Hallinnolliset

Kirjataan viisaan liikkumisen edistäminen toimintaa ohjaavaan asiakirjaan

Nimetään viisaan liikkumisen edistämiselle vastuuhenkilö

Tiedotetaan työntekijöitä viisaan liikkumisen mahdollisuuksista

Otetaan työmatkojen kulkutapa puheeksi terveystarkastuksissa ja tehdään yhteistyötä työterveyshuollon kanssa

Seurataan työmatkojen kulkutapoja säännöllisin väliajoin syksyllä ja/tai keväällä

Tarjotaan mahdollisuus videoneuvotteluihin

Annetaan mahdollisuus tai parannetaan mahdollisuuksia tehdä etätöitä

Taloudelliset

Tarjotaan mahdollisuus käyttää työsuhdematkalippua

Hankitaan lainattavia matkakortteja työasiointiin

Laaditaan pelisäännöt viisaan liikkumisen korvaamisesta

Sovitaan, että joukkoliikenteen käyttö sisältyy työaikaan

Sovitaan, että työmatkaliikkujien vaatteiden vaihtaminen ja suihkussa käyminen sisältyy työaikaan

Olosuhteet

Varmistetan riittävät ja tarkoituksenmukaiset tilat peseytymiseen ja vaatteiden vaihtamiseen

Tajotaan riittävät ja tarkoituksenmukaiset tilat vaatteiden kuivatukseen

Varmistetaan riittävät ja tarkoituksenmukaiset tilat vaatteiden säilytykseen

Ympäristö

Varmistetaan riittävät ja toimivat pyörän säilytystilat (esim. pyöräkatokset, tila parkkihalliin)
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Viisas työmatkaliikkuminen, kuten kävely, pyöräily, julkinen liikenne, kimppakyydit ja etätyö, on hyväksi liikenteelle,

ympäristölle ja henkilöstön terveydelle. Tämä työkalu helpottaa viisaan liikkumisen edistämistä työpaikalla ja tekee siitä

suunnitelmallisempaa: 

1) Suunnittele edistämistoimet ja niiden ajankohdat valmiista valikosta.  

2) Arvioi toteutumista ja vaikutuksia sopivan ajan jälkeen (max 12kk).  

3) Raportoi toteutuminen ja vaikutukset.

Suunnittele
Tee uusi

Avaa aiempi

Arvioi
Toteutuminen

Vaikutukset 

Esimerkkikysymykset

Vastausten syöttäminen

Raportoi
Yhteenveto toteutumisesta ja 

vaikutuksista




