
Liikenteen muutokset ja maaseutu 
-webinaari

28.5.2018 klo 9.30~10.45

Tervetuloa mukaan!

Liikenteen muutoksia:

• liikennelainsäädännön uudistukset

• liikenteen digitalisoituminen

• uudenlainen palveluntarjonta

• ihmisten vähitellen muuttuvat tavat liikkua

Webinaari 
keskittyy 
tähän



Ohjelma
Tervetuloa! tutkija Lasse Nykänen, VTT

Hanke-esittely erikoistutkija Jenni Eckhardt, VTT

Johdatus liikenteen muutokseen maaseudun näkökulmasta 
Projektipäällikkö Heli Siirilä, VY Levón-instituutti

Mikä muuttuu taksiliikenteessä?
Lakimies Meeri Niinisalo, ELY-keskus

Mistä aloittaa? Eli mitä maaseudulla kannattaisi tehdä nyt 
liikenteen muutosten hyödyntämiseksi



Keskeisimpiä Liikennepalvelulain tuomia muutoksia 
maaseudun näkökulmasta (laki liikenteen palveluista)

• Kuljetusten yhdistely sujuvoituu

• Tiukat luparajat madaltuvat taksi-, henkilö- ja tavaraliikenteessä

• Digitaalisuus 

• Liikennetarjonta ja -kysyntä näkyvämmäksi, yhdistely helpottuu

• Taksiliikenne

• Mahdollisuudet uudelle yrittäjyydelle, laki sallii osa-aikaisen 
taksiyrittäjyyden

• Linja-autoliikenne

• Reittiliikennelupavaatimus poistuu  helpompi rakentaa uutta 
tarjontaa

• Tavaraliikenne
• Pakettiautoilta poistuu lupavaatimus, tilalle 

ilmoittamisvelvollisuus (2 tonnista 3,5 tonniin)



Hanke-esittely

Erikoistutkija Jenni Eckhardt

VTT

Valtakunnallinen tiedotushanke 
kuljetusten ja liikkumisen muutoksesta

maaseudun näkökulmasta



Pääasiallinen kohderyhmä: Maaseudun pk-yritykset
• Esim. maatilat, konepajat, matkailu, leipomot, kuljetuspalvelut

Toteuttajat: Vaasan yliopiston Levón-instituutti, VTT 
(VY/Heli Siirilä, VTT/Jenni Eckhardt ja Lasse Nykänen)

Hankeaika: 1/2018-2/2020

Ohjausryhmä: MTK, Liikennevirasto, Trafi, Kuntaliitto, 
ITS Finland, ELY

Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/ 
Valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet



Kannustaa kokeilemaan ja hyödyntämään liikennepalvelulain ja liikenteen 
digitalisaation mahdollisuuksia: 
• hankkia ja tarjota kuljetus- ja liikkumispalveluita uusilla tavoilla 
• parantaa palvelutasoa ja tarjota uudenlaisia palveluita
• hankkia uusia tulovirtoja, kuten esimerkiksi:

• sivutoiminen kuljetus- ja liikkumispalvelun tarjoaminen
• vertaisvuokrauspalvelut

Hanke tuottaa käytännönläheistä materiaalia:
• liikenteen muutoksen hahmottamiseen
• casekuvauksia eri puolilta Suomea kokeiluista, palveluista ja hankkeista
• pääasiassa sähköisessä muodossa:

• verkkosivut, Twitter, webinaarit, blogit, Facebook, YouTube



Johdatus liikenteen 
muutokseen maaseudun 

näkökulmasta

Projektipäällikkö Heli Siirilä

Vaasan yliopisto, Levón-instituutti



Pitkät etäisyydet ja ohuet kuljetusvirrat
• Maaseudun asukkaat kokevat, että yksi keskeisistä tulevaisuuden 

murheista on palveluiden äärelle pääseminen
• Liikenneköyhyys

• Vaikuttaa yritystoiminnan tehokkuuteen ja kannattavuuteen sekä 
asukkaiden arjen sujuvuuteen

• Julkisen reittiliikenteen tarjonta ja hyödyntäminen vähäistä. Julkinen 
liikenne muutenkin vähenemässä
• Henkilöauto keskeisessä asemassa

• Monelle pk-kuljetusyrittäjälle kunta, ELY tai Kela on suurin asiakas

Mistä lähdetään? 
Olosuhteet



Kaikilla omat 
kilpailutukset ja 
hankinnat

Maaseutukunnissa 
ei yleensä ole 
viranhaltijaa, joka 
keskittyisi 
kuljetuksiin edes 
puolipäiväisesti



• Koska nyt on moni keskeinen asia muutoksessa 
liikenteessä ja hallinnossakin (esim. maakunta-uudistus),
on erityisen hyvä hetki tarttua maaseudun liikennehaasteisiin
• Muutokset tapahtuvat koko Suomessa, vähitellen, parhaillaan

• Oikeita toimintamalleja, vastauksia tai ratkaisuja ei ole 
kenelläkään tiedossa. Niitä aletaan nyt etsiä ja luoda. 
• Lainsäädäntö antaa paremmat mahdollisuudet uusille 

toimintamalleille
• Maaseudun liikenne on yhtä relevantti kehittämiskohde kuin 

kaupunkien. Monessa suhteessa tärkeämpää löytää uusia 
toimintamalleja maaseudulla.

Mikä nyt on niin 
erilaista?



Kuljetusalan 
(pk-)yritykset

Kunnat ja 
muut julkiset

org

Muut (pk-)
yritykset

Yhdistykset, 
muut 

yhteisöt

Asukkaat/
asiakkaat



Mikä muuttuu taksiliikenteessä?

Lakimies Meeri Niinisalo

ELY-keskus



Nykytilanne

- Nykyinen taksiliikennelaki on ollut voimassa 

kesästä 2007 alkaen

- Nykyisessä maailmassa takseille on määritetty 

kuntakohtaiset enimmäismäärät – ja myös kuntaa 

pienemmille asemapaikoille – jotka määrittävät 

sen, kuinka paljon autoja kullakin paikkakunnalla 

on

- Taksin asemapaikka määrittää sen, että auto on 

ajon jälkeen palautettava asemapaikalle. 
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Nykytilanne

- Luvissa on myös määritelty kalusto, joko 

tavalliseksi henkilöautoksi tai esteettömäksi 

henkilöautoksi

- Suurimpana erityisesti maaseutuun liittyvänä 

kysymyksenä on nykyisin takseilla myös niin 

kutsuttu päivystysvelvoite. Yrittäjät ovat voineet 

joko keskenään sopia päivystyksistä tai muutoin 

yrittäjä on päivystänyt jatkuvasti.



Hinnoittelu

 Taksien enimmäishinnoittelu on nykyään säänneltyä

 Jatkossa hinnan enimmäissääntely myös poistuu, ja 

taksit voivat vapaasti hinnoitella matkat

 Hinta tai sen määräytymisen perusteet pitää olla 

etukäteen asiakkaan tiedossa. 

 Yli 100 euron hintaisista matkoista tulee sopia erikseen; 

Trafi on antanut asiasta määräyksen

 Hinnan ilmoittamisesta ei annettu omaa määräystä; sen 

sijaan Trafi antoi suosituksen 
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Maaseudun taksiliikenne – uhat ja mahdollisuudet

 Lupien myöntäminen asemapaikoittain on taannut sen, 

että ne jotka pienille paikkakunnille ovat luvan saaneet, 

ovat myös pysyneet siellä. Asemapaikan vaihto on ollut 

perinteisesti vaikeaa.

 Jo ilman muutostakin suunta oli se, että kaikkia 

maaseutujen vapaita lupia ei saatu myönnettyä, koska 

hakijoita ei ollut riittävästi

 Paikkakunnille ei ole saatu aina myönnettyä niin paljon 

lupia mitä esimerkiksi kunta olisi toivonut, koska 

markkinatilanne ei ole mitä ilmeisimmin vastannut julkisen 

tilaajan toiveita
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Tulevaisuuden uhat ja mahdollisuudet

 Suurin uhka on päivystysvelvollisuuden 

poistuminen – kenenkään yrittäjän ei ole 

jatkossa pakko päivystää, ja esimerkiksi pienelle 

maaseutupaikkakunnalle päivystyksen 

muodostuminen on melko vahvasti kiinni 

paikkakunnan autoilijoista

 Paikkakunnilla, joilla toimii välityskeskus, tilanne 

on usein melko turvattu, koska välityskeskus 

huolehtii yleensä omien sopimuksiensa kautta 

päivystyksien hoitumisesta

17



Tulevaisuuden uhat ja mahdollisuudet

 Trafi on lähtenyt esimerkiksi viestinnässään siitä, 

että taksi kannattaa etenkin hiljaisina ajankohtina 

maaseudulla mahdollisuuksien mukaan tilata 

ennakkoon

 Nämä ongelmat ovat erityisesti päivystykseen 

liittyviä – samaan vyyhteen kytkeytyy myös hinta 

– hinnoittelu saattaa poiketa tavanomaisesta 

ajankohtina, jolloin kyydit ovat harvassa
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Tulevaisuuden uhat ja mahdollisuudet

 Saatavuus kokonaisuutena on erittäin olennainen 

kysymys maaseudun taksipalveluiden tulevaisuuden 

kannalta

 Taksipalveluiden lisäksi jatkossa todennäköisesti raja-

aita joukkoliikenneajoneuvojen suuntaan vähintäänkin 

madaltuu

 Mikä on tuleva markkinatilanne? Tuleeko uusia 

digitaalisia alustoja, joiden käyttökustannukset ovat 

maaseutuyrittäjälle sopivat? Millä tahdilla julkiset kyydit 

digitalisoituvat?
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Tulevaisuuden uhat ja mahdollisuudet

 Ajo- ja päivystysvelvollisuuden poistuminen tekee 

maaseudulla osa-aikaisesta taksiyrittäjyydestä helpompaa 

kuin ennen

 Esimerkiksi joukkoliikenne- tai tavaraliikenneyrittäjä voi 

yksinkertaisesti vain ilmoittautua harjoittamaan taksiliikennettä

 Maaseudun mahdollisuus onkin tässä vaiheessa erilaiset 

sivutoimiset taksiyrittäjät, joko muun kuljetustoiminnan ohessa 

tai kokonaan muun elinkeinotoiminnan ohella
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Tulevaisuus

 Kartalta voi havaita nykyiset 

taksitiheydet

 Jatkossa samantyyppistä dataa 

ei ole enää saatavilla 

 Trafi tulee seuraamaan alan 

markkinoiden kehitystä, ja 

erityisesti hinnanseurantaa

 Tämän vuoksi myös saatu 

palaute on tärkeää



Tiivistetysti:

 Uhat: saatavuuden heikentyminen sekä lukumäärällisesti 

että hiljaisina ajankohtina; mahdollinen hintojen nousu 

sekä yhteiskunnalle että yksityisille kansalaisille

 Mahdollisuudet: merkittävästi vapaampi kenttä innovoida 

uusia kuljetuspalveluja, mahdollisuus aitoon 

moniyrittäjyyteen sekä yhdessä muiden kuljetusmuotojen 

kanssa että myös yhdistettynä täysin muuhun 

yritystoimintaan

 Uusien digitaalisten alustojen saapuminen on 

mahdollisuus, jota toivottavasti päästään myös 

maaseudulla hyödyntämään
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Kiitos huomiostanne!

Webinaari 28.5.2018
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Mistä aloittaa? 

Eli mitä maaseudulla 
kannattaisi tehdä nyt 

liikenteen muutosten hyödyntämiseksi



• Kehittämishankkeita
• Käynnissä esim. Mamba-hanke (Etelä-Pohjanmaa+Pohjois-Karjala), 

Vamos! (tapahtumat ja matkailu), Perille asti (pk-seutu)
• Käynnistymässä esim. Kyytiin2 (Keski-Pohjanmaa), sekä

Sitra-rahoituksella toteutettavat hankkeet

• Digitaalisuus-teemaiset haut kannattaa tsekata ja miettiä, 
olisiko niistä haettavissa liikenteen digitaalisuus -hanketta 
 edistää keskeisellä tavalla liikenteen kokonaismuutosta!

Mistä aloittaa?
a) Hankkeilla



• Yritysryhmähankkeet Leader- tai ELY-
rahoituksella, tuki 75 %

• Mavin uunituore esite valmis
• tiedotus käynnistyy tällä viikolla

3–10 yrityksen ryhmä voi yhdessä kehittää esimerkiksi 
logistiikkaansa, toimitusketjujaan tai liikkumispalveluita. 
Hankkeeseen osallistuvien yritysten tulee olla maaseudun 
mikro- tai pienyrityksiä. 

Yritysryhmähankkeella ei tueta yrityksen normaalia 
toimintaa, vaan kehittämistä ja uuden luomista. Tuella voi 
hankkia valmennusta uuden oppimiseen sekä neuvoja 
sopivien ratkaisujen löytämiseen.

Mistä aloittaa?
a) Hankkeilla



Kunnat ja muut julkiset: Hankinnat ja kilpailutukset siten, että 
edistää uusien toimintamallien käyttöönottoa. Mukaan yhteistyöhön.

Kuljetusalan pk-yritykset: Kehitellä rohkeasti uusia toimintamalleja
+ muistaa markkinoida asiakkaille

Muut pk-yritykset: omien kuljetustarpeiden tarkastelu ja uusien 
toimintamallien kokeilu

Kyläyhdistykset ja muut yhteisöt: Ottaa puheeksi ja miettiä yhdessä, 
jos liikkumista ja kuljetuksia voisikin kylillä toteuttaa toisin

Asukkaat/asiakkaat: kun jotain uutta tulee tarjolle, kokeilkaa! Uudet 
palvelut jatkuvat tai loppuvat siihen, löytyykö asiakkaita

Mistä aloittaa?
b) Ilman hankkeita



Kuljetusalan 
(pk-)yritykset

Kunnat ja 
muut julkiset

org

Muut (pk-)
yritykset

Yhdistykset, 
muut 

yhteisöt

Asukkaat/
asiakkaat

Kiitos!

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Heli Siirilä
@uva.fi, 029 4498 557

Erikoistutkija Jenni Eckhardt 
@vtt.fi, 040 750 5615

Tutkija Lasse Nykänen @vtt.fi

www.vtt.fi/maasdigiboksi
Twitter: @MaasDigiboksi
Facebook ja YouTube: Maaseudun 
kuljetusten ja liikkumisen 
digiboksi

http://www.vtt.fi/maasdigiboksi

