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1. JOHDANTO

2. LEASING-TARJOUKSET JA  
OSTOTARJOUKSET

Käsissäsi oleva mallinnusopas on 
kirjoitettu osana Tampereen ammatti-
korkeakoululle tehtyä opinnäytetyötä. 
Olen tähän käytännön perehdytysop-
paaseen dokumentoinut Tampereen 
Mielenterveysseura ry:n Mieli matkal-
la -hankkeen auton hankintaa. 

Olen koonnut oppaaseen tietoa, josta 
on apua, kun ostetaan autoa liikku-
vaan työhön tai tehdään leasing sopi-
mus autontoimittajan kanssa. 

Opas etenee tarjousten lähettämises-
tä aina siihen, että auto on liikentees-
sä. Opas sisältää isoja ja pienempiä 
huomioita. Ota oppaasta irti ne koh-
dat, jotka itse koet tarpeelliseksi!

Mallinnussoppaan näkökulma on se, 
että hankittava auto tulee liikkuvaan 
työhön eikä pelkästään mielenter-
veystyöhön. Autoja voivat hankkia 

Monet firmat tarjoavat auton leasing- 
mahdollisuutta. Osalla tarjoajista on 
omat kaavakkeensa, jotka voit täyttää 
tarjousta pyydettäessä. Haasteeksi 
valmiissa kaavakkeessa nousee se, 
että niiden sisältämät tekniset tiedot 
vaihtelevat. Kun lopullisia tarjouksia 
pitäisi tarkastella ja verrata, ne ei-
vät olekaan vertailukelpoisia. Sama 
haaste on tietysti edessä myös autoa 
ostossa.

Seuraavalla sivulla on Mieli matkalla  
hankkeen autoleasing -tarjouspohja. 
Me lähetimme saman tarjouspyynnön 
kaikille.

Ennen tarjouspyynnön lähettämistä 
täytyy miettiä tarkasti auton käyttötar-

niin järjestöt sekä oman perustyönsä 
tueksi tai hankkeen avuksi. Kunnissa 
auto hankintaan voidaan päättyä, 
jotta palveluita saadaan tasapuoli-
semmin tarjottua kuntalaisille. Tällöin 
auto voi olla kunnassa eri toimialojen 
yhteiskäytössä. 

Mallinnusoppaassa käsiteltävät auton 
tekniikkaan ja muutostöihin liittyvät 
osiot on tarkistanut Mieli matkalla 
-hankkeen kanssa leasing-sopimuk-
sen tehnyt ST-Autokeskus Valkeakos-
kelta.

Inspiroivia hetkiä liikkuvan työn suun-
nittelussa ja toteutuksessa!

 
Susanna Raivio 
Tampereen mielenterveysseura 
Vastaava hankekoordinaattori  
Mieli matkalla -hanke

koitus, koko, kustomointi ja mahdol-
liset ulkoteippaukset. Nämä tiedot 
kannattaa lisätä lähetettävään  
tarjouspyyntöön. 

Retkeilyautoiksi rekisteröidyt autot 
ovat kevyemmin verotettavia. Tällai-
sesta autosta tulee löytyä jääkaappi, 
mikro ja parisänkymahdollisuus  
(laveri). Ne tulee ottaa kustomointi-
suunnitelmassa huomioon. 

Auton lämmitysjärjestelmässä kan-
nattaa huomioida, kuinka pitkiä aikoja 
autossa oleillaan silloin, kun se ei ole 
ajossa. Varmista siis auton sisätilan 
lämmityskapasiteetin riittäminen. 
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Tarjouspyyntö leasing/ostoautosta

Yrityksen nimi

Tarjouksen lähettäjän nimi
   Organisaatio
   Osoite
   Yhteystiedot

Auton tyyppi 
   Haetaanko matkailu-, retkeily-, vai pakettiautoa
   Mahdolliset mittatoiveet / merkkitoiveet

Huollot
   • Määräaikaishuollot ja katsastukset
   • Renkaat ja renkaiden kausivaihdot (nastat vai kitkat)
   • Pyyhkimien sulat ja polttimon vaihdot tarvittaessa
   • Normaalista kulutuksesta aiheutuvat tekniset korjaukset
   • Sijausauton käyttö auton pidempiaikaisen  
    korjauksen ajaksi
   • Auton sisä- ja ulkopesut (määrä)

Kilometrit  
   Vuotuiset km-määritykset

Vuokraehdot
   Vuokra-aika mistä - mihin
   1. kausi xxxx – xxxx
   2. kausi xxxx – xxxx

Varustelu
   • Manuaali-/ automaattivaihteet
   • Peruutuskamera tai peruutustutka
   • Radio
   • Ilmastointi sekä ohjaamossa että  
    matkustamossa
   • Polttoainekäyttöinen lisälämmitin ja tämän  
    kaukosäädin
   • sähkö- ja USP-pistokkeet
   • Käyttöopastus noudon yhteydessä
   • Onko jotain muuta mitä tarvitaan?

Muut asiat
   • Auton teippaus. Lupa
   • Vakuutukset. Tilaaja hoitaa.
   • Määritelläänkö etukäteen,  
    ketkä saavat ajaa autoa.

Arvio kannattaa 
tehdä hieman ylä-
kanttiin, sillä sopi-
muksen yli menevät 
kilometrit ovat usein 
melko arvokkaita.Hankkeissa 

kannattaa pyrkiä 
saamaan  
vaikka kaksi 
vuokrakautta 
sopimukseen.

Tämä tarkoittaa 
auton lisälämmitystä, 
joka ei ole akku- 
käyttöinen.

Automaattivaihteinen on 
usein kalliimpi eikä saatavil-
la kaikista autotyypeistä.

Mieli matkalla -auton markiisi mää-
riteltiin jo tarjouspyyntöön. Se laajen-
taa auton käyttötilaa.

Autoon on asennettu invertteri, jotta 
sähkö on käytössä saadaan ilman 
maasähkössä. 

Jos ostettava tai leasingillä  
hankittava auto on uusi,  
sopimukseen kannattaa  
pyytää tehdastakuun  
päivämäärätiedot, esim.
esim. 12 /2021 saakka
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Erikseen on pyydettävä tarjous sisätilojen kustomoinnista.  
Usein autoleasing -firmalla on suorat kontaktit kustomointifirmoihin. 

Ohjaamo
   Halutaanko muutoksia tuoleihin tai verhoiluun

   Matkustamo
   Seinien ja ovien alaosien eristys ja verhoilut? 
   Millaiset valot? Himmennysmahdollisuus
   Miten rytmitellään istuimet?
   Turvavyöt kaikille matkustajille
   Tarvitaanko pöytää? Onko seinälle kääntyvä?
   Tarvitaanko säilytyskalustoa? Tarvitaanko lukollista tilaa?
   Kuljetetaanko kuormaa?  
   Mahdolliset kiinnityskoulut seiniin valmiiksi
   Maasähkö

Toimitusajankohta
   Auton toimitus XXXXX päivään mennessä
   Onko auto kustomoitu vai ei luovutuspäivänä

Tarjouspyyntö on voimassa xx.xx.xxxx päivään saakka. 

Paikkakunta ja päivämäärä ___________________

Nimi, titteli, tilaajan organisaatio

Suomen olosuhteisiin  
suunniteltu lämmön  
eristys ja verhoilu.
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Auton kustomointisuunnitelmassa 
kannattaa miettiä, miten auton mat-
kustamon tiloja aiotaan hyödyntää 
arjessa. Onko tarkoitus, että sinne 
mahtuu yhdellä kertaa paljon  
asiakkaita, vai onko tarve tilalle, johon 
voi asiakkaan kanssa rauhoittua ja 
keskustella?

Jos autossa tehdään asiakastyötä, 
sisätilasuunnittelussa pitää miettiä 
myös, kuinka asiakastilanteissa au-
tosta pääsee tarvittaessa ulos. Hätä-
poistumismahdollisuus pitää siis 
huomioida.

Jos on tarkoitus kuljettaa ihmisiä au-
tolla myös matkustamossa, kiinteät 
tuolit vievät tilaa eivätkä anna samal-
la lailla mahdollisuutta tilan muok-
kaamiseen. Samoin ohjaamon tuolien 
kääntömahdollisuudet kannattaa 
miettiä käyttötarkoituksen mukaan. 

Ihan oma erityisyytensä on auton 
kustomoinnissa silloin, jos se on eri 
toimijoiden yhteiskäytössä. Auto 
voi esimerkiksi olla päivän viikossa 
tervey denhuollon käytössä, jolloin 
autossa tarjotaan terveysneuvontaa, 
annetaan rokotteita tai tehdään vas-
taavia toimenpiteitä. Tai kolmena ilta-
na viikossa auto voi on nuorisotoimen 
käytössä löytävässä nuorisotyössä tai 
liikkuvassa tilatyössä. 

Auto alkuperäisasussa  
1+8 hengen minibussina

3. KUSTOMOINTI
Yhteiskäyttöön hankittavissa autoissa 
pitää varata tarpeeksi aikaa eri toimi-
alojen yhteiseen suunnitteluun. Tällöin 
voidaan välttää / lieventää tilanteita, 
ettei toinen osapuoli pysty käyttä-
mään autoa täysipainoisesti.

On tärkeää miettiä jo kustomointi-
vaiheessa, mitkä ovat sellaisia tava-
roita, jotka ovat aina tai usein muka-
na. Tarvitaanko kaappeja vai hyllyjä? 
Kannattaa miettiä myös, onko tarvetta 
lukollisille kaapeille, jonne saa työnte-
kijöiden omat arvoesineet talteen. 

Jos tiedetään etukäteen, että autossa 
kuljetetaan sellaisia esineitä, jotka pi-
tää sitoa auton liikkuessa, kustomoin-
tivaiheessa voidaan seiniin kiinnittää 
jo tarvittavia kiinnikkeitä. 

Kustomoijan kanssa kannattaa tavata 
varmistaa vielä paikan päällä, että  
tilaajan toiveet ja tarpeet tulee huo-
mitua. Jos kustomointi ei tule auton-
tarjoajan kautta täytyy tämä palvelu 
kilpailuttaa erikseen. 

Esimerkkinä kuvia Mieli matkalla  
-auton matka alkuperäisestä 
1+8-paikkaisesta minibussista  
hankkeen käyttöön. 
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Auton kustomointi käynnissä. 
Ensin kaikki puretaan matkusta-
mosta ja työ aloitetaan pintojen 
lämpöeristyksellä. 

Auto kustomoituna ja  
muutettuna Mieli matkalla 

-hankkeen tarpeisiin. Autosta 
löytyy mikro, minijääkaappi 

ja kahden hengen laveri. 

Erikseen asennettu  
astinlauta helpottaa  

kulkua matkustamoon. 

Mieli matkalla -autoon on 
asennettu markiisi. Tämä  
auttaa niin auringolla  
kuin sateellakin. 
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4. MAINOSTEIPPAUS

Mieli matkalla auton nokka peltiin tehdyt  
teippaukset on tehty samalla mallilla kuin  
ambulansseihin. Edellä ajava pystyy taustapeilistään 
lukemaan takana tulevan auton tekstin. 

Auton teippaus on samalla liikkuva 
mainos. Kannattaa miettiä tarkkaan, 
mitä haluatte viestiä auton kyljessä. 
Suosittelen käyttämän mainostoimis-
toa tässä kohtaa. Tärkeää on huomi-
oida, ettei teippaus ole leimaava ja 
asiakkaita poisluotaava. 

Selkeä ulkoasu on myös turvallisuus-
kysymys sekä asiakkaille että ammat-
tilaisille itselleen. Auto on tunnistettava 
ja erottuu muista autoista.

Autossa on neljä eri pintaa, joihin 
teippauksia voidaan asentaa ja näitä 
erilaisia pintoja kannattaa hyödyntää 
suunnittelussa. 

Helpointa on asentaa teippaukset 
valkoiseen autoon. Teippausten värit 
tulevat esille hyvin ja selkeästi.

Ennen teippausten suunnittelua tutus-
tu huolella organisaation graaffisiin 
oheisiin ja värimäärityksiin. 

Reikäkalvoteippaus

Mieli matkalla -autossa on reikä-
kalvoteippaus. Se mahdollistaa, että 
autosta näkyy ulospäin todella hyvin, 
mutta sisälle ei näy selkeästi. Tämä 
antaa suojaa asiakastyöhön ja suojaa 
asiakkaan yksityisyyttä. 

Teippaus on erikseen kilpailutettava 
työ

Alla on kuvia Mieli matkalla -auton 
teippauksista. Suunnittelussa on käy-
tetty mainostoimistoa ja värimaail-
massa noudatettu MIELI ry:n  
graafisia ohjeita.
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5. VAKUUTUKSET

6. AUTON VARUSTELU

Tarvitset autoon aikakin seuraavat  
vakuutukset:
• Liikennevakuutus 
• Kaikenvaranvakuutus eli kasko.

Varmista korvaako vakuutus  
hinauksen. 

Suosittelen hankkimaan myös 
tuulilasi vakuutuksen.

Mieti mihin autoa käytetään eniten? 
Mitä tavaroita tarvitset työssäni jat-
kuvasti? Sijoittele tavarat autoon niin, 
että saat ne helposti käyttöösi.

Autossa kannattaa olla aina  
ainakin nämä:
• turvallisuussuunnitelma-kansio
• ajohallintalaite-kansio
• turvallisuusvälineet
• vakuutuspaperit (näistä näet  

esimerkiksi hinausta tilatessasi  
vakuutustiedot).

Mitä muuta tarvitset autossa  
jatkuvasti?

Jos kuljetatte ihmisiä, varmistakaa, 
että työpaikan vakuutus kattaa heidät.

Jos autolle vuokrataan tallipaikka 
jostain ulkopuolilta toimijalta tarvitset 
luultavimmin tilaa varten vakuutuksen. 

Mieli matkalla -autossa on ainakin 
nämä asiat aina mukana
• vessapaperi
• nenäliinoja
• desinfiointipyyhkeitä  

(rattia ja pöytää varten)
• roskapusseja
• taskulamppu
• tuulilasinpesuneste
• esitteet
• kyniä, paperia, post it-lappuja jne.
• sateenvarjot/sadetakit.

Onko työntekijöillä joitakin henkilökoh-
taisia tavaroita, jotka halutaan aika 
olevan mukana?

Esimerkiksi 
•  hygieniavälineet
•  villasukat
•  lämmintä vaatetta.
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7. AUTON SÄILYTYS
Etukäteen pitää miettiä, missä autoa 
säilytetään ne ajat, kun se ei ole ajos-
sa. Mitä isompi auto on mitoiltaan, 
sen haastavammaksi tulee löytää 
sopivat tilat. 

Auton säilyttäminen sisätiloissa hel-
pottaa auton käyttöä varsinkin talvis-
aikaan. On myös turvallisuuskysy-
mys, että auton katolla ei ole lunta ja 
kaikki ikkunat ovat sulat liikenteeseen 
lähdet täessä. 

Auton säilytys sisätiloissa ja mahdol-
lisesti vielä lämpöisissä sisätiloissa 
suojaa:
• autoa ilkivallalta ja varkauksilta,
• auton sisätiloja kostumiselta,
• autossa kuljetettavia materiaaleja  

kostumiselta.

Nykyään on tarjolla erilaisia ja eri-
kokoisia vuokratalleja. Talleja ja tiloja 
vuokraavat myös yksityiset henkilöt, 
mutta näissä iso auton kanssa tulee 
usein vastaan usein tilan koko.

Vuokran lisäksi mahdollisia kustannuk-
sia ovat tallin vakuutus, vesi ja sähkö.

Jos auto on yhteiskäytössä eri toimi-
joiden kanssa, pitää myös suunnitella 
autotallin avaimen saanti ja säilytys. 

Jos vuokraa tallipaikan ulkopuoliselta, 
kannattaa varmistaa etukäteen mah-
dollisuus pysäköidä myös omat autot 
autotallin lähettyville. Yksi auto mah-
tuu aina talliin työauton tilalle, mutta 
entä muut autot? Joissain paikoissa 
talli osakkeeseen kuuluun pysäköin-
timahdollisuus yhdelle autolle tallin 
eteen, mutta tämä kannattaa erikseen 
varmistaa. 

Jos autolle saadaan paikka oman or-
ganisaation sisältä, moni asia on ehkä 
helpompaa, mutta kaikki yllä mainitut 
asiat kannattaa silti varmistaa ja tar-
vittaessa kirjata ylös. 

Näin vältytään helpommin yllätyksillä 
henkilöstö- tai muissa muutostilan-
teissa.
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8. AJOHALLINTALAITTEIDEN OPASTUS
Saat auton luovutushetkellä opas-
tuksen auton ajohallintalaitteista. 
Kannattaa kirjoittaa mahdollisimman 
hyvin ohjeet ylös ja ottaa vaikka kuvia. 
Varmista myös, että voit ottaa uudel-
leen yhteyttä ja varmistaa laitteiden 
toiminnat. 

Suosittelen tekemään kuvalliset ohjeet 
auton hallintalaitteista. Ohje palvelee 
sinua itseäsi ja kaikkia, jotka autoa 
ajavat – etenkin, jos jotkut ajavat au-
toa vain harvakseltaan. Ohjeet autta-
vat myös silloin työntekijävaihdoksissa. 

Kirjoita ohjeet selkeästi ja vaikka 
kohta-kohdalta-kuvasarjoiksi. Muista 
mainita käyttösuositusajat selkeäs-
ti sellaisissa laitteissa, jotka päällä 
ollessaan käyttävät auton akkua, ettei 
akku tyhjene. 

Tässä kuvallisia esimerkkejä Mieli 
matkalla -auton hallintalaiteohjeista, 

1. Auton kaikkien ovien aukaisu.
2 Paina kaksi kertaa sulkiessasi,  
 jotta ovet menevät takalukkoon.
3. Pelkän takaoven sulkeminen ja 
 aukaiseminen.
4. Webaston kaukosäädin.

1

8 7 2

3
5

6 4

1
2

3

4

Hallintalaitteet
1. Valot päälle. Muista laittaa aina  
 erikseen päälle ja pois.  
2. Radion säätö
3. Ohjaamon lämmön säätely  
 (taakse on omansa)
4. Hansikaslokero, josta löydät  
 rekisteriotteen ja ajopäiväkirjan

5. Vaihteet. Huomaa 6 vaihdetta.  
 Pakki menee päälle, kun nostat  
 vaihdekepin nuppia samanaikaisesti,  
 kun käännät pakkivaihteelle.
6. Webaston on/off nappi
7. Mittaristo
8. Nappi, jolla saat start/stop – toiminnon  
 päälle/pois.

jotka me kaksi hankkeen työntekijää 
ovat tehneet. Ne säilytetään autossa 
omassa ohjekansiossaan. 
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1. Ohjaamon katosta löytyy matkustamon  
 lämmönsäätelykatkaisijat.
2. Valokatkaisijat sisävaloille.

1. Matkustamon puolella löytyy sivuovea  
vastapäätä kolmen penkin rivistön 
päässä webaston ohjauspaneeli. Tätä voi 
käyttää kaksi kertaa 30 min niin, että 
akku riittää autossa varmasti. Paina isoa 
nappulaa kerran laittaaksesi saat virrat 
päälle. Toisella painalluksella saat eri 
vaihtoehtoja käyttöösi. Ylemmällä napil-
la voit säätää puhalluksen tehokkuuden 
1–3, alemmalla lämpötilaa.Webastossa 
on myös ajastin. 

2. Vasemmalla puolella tulpan alta löydät  
USB-virtapaikat X 2.

Tankkaus
1. Kun tankkaat, tankkaa DIESELIÄ.
2. Tankin löydät kuskin puolelta. Avaa kuskin  
 puolen ovi ja pidä se auki. 
3. Oikealla puolella alhaalla on luukku.  
 Aukeaa ilman avaimia tai muita vipstaakeja.
4. Luukun alla tankissa ei ole korkkia. Työnnä  
 vain disel-pistooli aukkoon ja tankkaa  
 DIESELIÄ.
5. MUISTA ottaa kuitti tankkauksesta ja  
 merkkaa senhetkinen kilometrilukema   
 siniseen ajopäiväkirjaan, jonka löydät  
 hansikaslokerosta.

1

2

1
2
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9. TURVALLISUUS
Auton kanssa kuljettaessa kannattaa 
etu käteen miettiä turvallisuuskysymyk-
siä eri näkö kulmista. Selkeät mietityt 
ohjeet ja tieto siitä, missä ohjeet ovat 
ja mitä ne pitävät sisällään auttavat 
kaikkia äkillisissä tilanteissa. 

Ohjeet luovat turvallisuutta myös 
verkostolle, joiden vapaaehtoisia tai 
työntekijöitä on mukana auton kanssa 
tehtävässä työssä. Kaikki turvallisuus-
ohjeet kannattaa olla kerättynä yh-
teen turvallisuuskansioon. 

Perusohjeen on oltava se, että auto 
ei liiku, ennen kuin kaikilla matkusta-
jilla on turvavyöt kiinni ja kuljetettavat 
tavarat on myös kiinnitetty. 

Seuraavat turvallisuusvälineet pitää 
olla autossa merkattuna niin, että ne 
löytyvät helposti hätätilanteessa:
• huomioliivit
• ensiapulaukku
• varoituskolmio
• jauhesammutin; varsinkin jos  

autossa on kaasupullo.

Suosittelen myös
• autokamera. Mieli matkalla  

-autossa on kamera päällä aina 
tienpäällä oltaessa. 

Miettikää myös tarvittavat vuoden-
aika kohtaiset autovarusteet:

• autoharja
• jääraappa
• lumilapio.

Tällä ja seuraavalla sivulla on joitakin 
esimerkkejä turvallisuus ohjeista, 
jotka löytyvät Mieli matkalla -au-
tosta.

Näin teet  
hätäilmoituksen:

Hätänumero 112
1.  Soita hätäpuhelu itse,  
 jos voit.
2.  Kerro, mitä on tapahtunut.
3.  Kerro tarkka osoite ja kunta.
4.  Vastaa kysymyksiin.
5.  Kytke puhelimen kaiutin  
 toimin to päälle ja jatka  
 auttamista.
6.  Toimi annettujen ohjeiden  
 mukaisesti.
7.  Lopeta puhelu vasta  
 saatuasi luvan.
8.  Opasta lisäapu paikalle.
9. Soita uudelleen, mikäli  
 tilanne muuttuu.

Rauhallinen ja selkeä hätä-
ilmoitus takaa nopean lisäavun!

Punainen Risti – Hätäilmoitus. 

https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/hatailmoitus 
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1. Muista oma turvallisuutesi!
2. Pysäköi oma kulkuneuvosi tien 

viereen turvalliseen paikkaan 
niin, että hälytys ajoneuvot 
pääsevät onnettomuus-
paikalle.

 Laita hätävilkut päälle.
 Tee itsesi näkyväksi  

(huomioliivi, taskulamppu, 
otsalamppu).

3. Tee tilannearvio.
4. Selvitä mitä on tapahtunut ja 

miten.
5. Ota johtovastuu, jos paikalla 

on useita auttajia eikä kukaan 
toinen johda ja jaa tehtävät.

6. Lisäavun hälyttäminen 112:sta.
 Puhelimesta on hyvä löytyä 

ladattuna 112 suomi -sovellus, 
joka nopeuttaa onnettomuus-
paikan määrittämistä.

7.  Varoittaminen.
 Hätävilkut omaan autoon.
 Varoituskolmio liikenteen  

tulosuuntaan tarpeeksi  
kauas onnettomuuspaikasta  
(100–200 m).

Punainen Risti  
– Toiminta liikenneonnettomuudessa.

Saapuessasi onnettomuus paikalle, toimi näin

8.  Lisävahinkojen estäminen.
 Sammuta virrat onnettomuus-

autoista.
9.  Avun tarpeen määrittäminen 

autettava kerrallaan.
 Autettavia ei siirretä, ellei siirto 

ole välttämätön hengen  
pelastamiseksi.

10. Hätäensiavun antaminen.
 Avoimien hengitysteiden  

varmistaminen.
 Suurten ulkoisten verenvuotojen  

tyrehdyttäminen.
 Autettavien suojaaminen  

kylmältä ja tilan seuraaminen 
lisäavun tuloon saakka.

11.  Lisäavun paikalle ohjaaminen 

• Säilytä rauhallisuutesi.
• Älä provosoi / provosoidu.
• Kuuntele.
• Pyri rauhoittamaan tilanne.
• Älä jää tilanteeseen yksin.
• Älä jätä työkaveria tai vapaaehtoista yksin.
• Älä koskette kiihtynyttä ihmistä.
• Tarvittaessa tilanteeseen pitää hälyttää apua.
• Auton sisätiloissa varmista turvallinen ulospääsy mahdollisessa 

riitatilanteessa.

Provosoivan tai provosoituneen (kiihtyneen) 
ihmisen kohtaaminen

https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/toiminta-tapahtumapaikalla
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10. MUITA HUOMIOITA
• Dokumentoi koko autoprosessi 

kuvina. Kuvia on hyvä käyttää 
raportoinnissa, jos kyse on hank-
keesta tai voit jatkossa  
auttaa seuraavia autotyön suun-
nittelijoita.

• Hankehakuvaiheessa tai kunnan  
budjettisuunnitteluvaiheessa listaa 
kaikki oppaassa mainitut kohdat. 
Lisää listalle teille hankittavaan 
autoon muut tarvittavat varusteet 
ja toiminnot, selvitä hintoja ja laske 
budjetti.

• Ajopäiväkirjan täyttö helpottaa 
kilometrien seuraamista. Myös 
polttoaineen kulutusta on helppo 
seurata, jos määrät merkitään 
ajopäiväkirjaan tankatessa.

• Jos tankatessa et jostain syystä saa 
kuittia, ota kuva tankin summasta, 
katso kellonaika ja laita jälkikäteen 
yritykselle sähkö postia. Saat kuitin 
sähköpostiisi kirjanpitoa varten. 

• Työantajan kanssa täytyy sopia 
myös se, kuinka auton tankkaus 
hoidetaan. Helpointa on se, että 
työntekijällä on käytössään pank-
ki- tai bensakortti.

• Jos hankittava auto on matkailu-
auto, pitää etukäteen sopia vessan 
käytöstä ja mahdollisista tyhjäyk-

sistä sekä vesisäiliöiden täytöistä. 
Lisäksi pitää huolehtia riittävistä 
turvallisuus ohjeista kaasupullojen 
käyttöön. Myös nämä kulut pitää 
huomioida vuotuisessa budjetissa. 

• Kaupunkialueella ajettaessa kului-
hin täytyy huomioida myös parkki-
maksut sekä miettiä, kuinka maksut 
hoidetaan. Työkännykkään asen-
nettu parkkisovellus on kätevä.

• Siivoa roskat pois aina ajon jäl-
keen ja katso, että auto jää hyvään 
kuntoon seuraavalle käyttäjälle. 
Sinunkin on mukava tulla seuraa-
van kerran autoon, kun perusasiat 
ovat kunnossa.

• Jos käyttäjiä on monia, kannattaa 
pitää auton hytissä jonkinlaista  
Heippa-vihkoa, johon voi kirjoittaa 
huomioita tai viestejä.

• Selvitä etukäteen hinausfirma.
• Jos autossa on asennettuna mar-

kiisi, mieti miten saat sen pysy-
mään tuulisella säällä paikallaan. 
Mieli matkalla-autossa on kaksi 
isoa kanisteria, jotka täytetään 
tarvittaessa vedellä ja kiinnitetään 
narulla markiisin jalkoihin. Tiiliskivet 
toimivat myös. Tämä on tärkeä osa 
myös turvallisuutta.

TURVALLISIA JA  
NAUTINNOLLISIA  

KILOMETREJÄ!


