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Liikenteen uudistus avaa uusia mahdoltisuuksia
Maaseudun Tulwaisuus julkai_
si Iehtijutun otsikolla,,Taksi-

r lakihuolettaaliikennöitsüää,,
(MT l8.S). Jutussa pohdiiaan,
kuinka takseihin liitbyvän lain-
säädännön muutos mahdolli-
sesti vaikuttaa maaseudulla.
Vastaavanlaisia kirj oituksia on
voinut lukea melko usein eri
medioista tänä keväåinä.

Tosiasiassa liikenne uudis-
tuu parhaillaan monella tavalla
ja tasolla, laajemminkin kuin
taksien osalta

Liikennepalvelulaki eli
laki liikenteen palveluista on
keskeisin lainsäädännöllinen
muutos. Se tuleevoimaan
1.7.2018. Lakimuutosten yhte-
nä tarkoituksena on sujuvoit-
taa kuljetuksia karsimalla niin
sanoth.rja Suomi-lisiä liikenne-
lainsäädännöstä. yksi osa tätä
kokonaisuutta on taksialan
sääntelyn våihentäminen.

Muut osat liitfiät esi-
merkiksi tavaraliikenteeseen,
linja-autoliikenteeseen, kulje-
tuksiin lütt¡nden lupaehtojen
keventämiseen sekä liikenne-

.

alan viranomaisten tekemän
valvonnan vähentäiniseen.

Vastaavanlaista uudistusta
liikenteen lainsäädännön osal-
ta ei Suomen historiassa ole
ollut vuosil<'¡m*dtiin. fyr"
ei siis ole pykälien pienestä
päivittämisestä eikä ainoastaan
taksiin kohdistuüasta laki-
uudistuksesta. 
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L¡lkenteen ta insåËittåinnön
lisåiksi liikennealan yritysten
toimintakenttâ, vi¡anomais-
ten työnjaot kulkuvälineissä
käytettävät polttoaineet ja
ihmisten liilikumistottumukset
ovat muuttumassa. Digitaaliset
välineet kuten ohjelmistot ja
sovellukset kehittyvät sisåillöl-
Iisesti. Lisåiksi niiden käytöstä
tulee kaiken aikaa arkipäiväi-
sempää, myös liikenteessä.

: Nämä Fruutokset kosketta-
vat niin maaseudun asuliùai-
ta yhteisöjä ja yriftäjiä kuin
kuntien, tulevien maakuntien
ja valtion viranhaltijoita ja
Iuottamushenkilöitåikin.

Maaseutu hyötyy näistä uu-

Maaseudun
asukkaiden
on oltava valmiita
kokeilemaan
UUSiA

toimintatapoja.

distuksista ja muutoksist4 jos
ne osataanhyödyntää. Se edel-
lyttää uusien toimintatapojen
omaksumista ja käyttöön-
ottoa sekä monista vanhoista
toimintamalleista luopumista.
Liikenteen muuttuvat olot
kannattaisi hyöd¡mtää useista
syistä joka puolella Suomea.

Kuljetukset ja palvelui-
den äärelle pääseminen ovat
yksi yleisimmistä murheen-
aiheista maaseudun asulikailla.
Lükennepalvelulailla halu-
taan muun muassa helpottaa
henkilö- ja tavaraliikenteen
yhdisteþit.

Ajatellaanpa aslaa esimerkiksi

paikallisen leipomon kautta.
Leipomon pakettiautot lmlj etta-
vat arkiaamuisin leivät ja pullat
kauppoihin eri puolille maakun-
taa. Tälä hetkellåihåin paluumat-
ka ajetaan yleensä tyhjänä. Syy-
nä tähän on muun muassa se,
että lupajåirjestelmät ovat olleet
kankeat, yhdistelyyn ei ole ollut
näppåiriä ohjelmistoj4 kulje-
tuksissa ei ole totuttu tekemään
yhteistyötä eri yrittäjien kesken
ja ihmisiä on saanut kuljettaa
vain henkilöautoissa, pikkubus-
seissa tai linja-autoissa.

Jatkossa paluumatkalla
pakettiauton etupenkillli voisi
matkustaa henkilö tai tavarati-
lassa jotain muuta tavaraa. Täl-
lainen toiminta on mahdollis-
t4 koska lupaehdot kevenevät.
Ihmisiä saa kuljettaa eri kalus-
tollq kuten tuolla pakettiauton
etupenkillåi ja heþpokäynöi-
siä yhdistelyohjelmistoja alkaa
tulla markkinoille.

Arkipäivän sujuvuuden
esteenä eijatlossa ole liiken-
nealan lainsäädäntri, vaan
korostunêemmin asukkaiden,

yritysten ja julkis organisaati-
oiden tottumukset ja toimin-
tatavat.

Osa-aikainen taksiyrittäjyys
on mahdollista jatkossa. Tämä
madaltaa kynnystä taksiyrittä-
jyyteen alueill4 joilla koko-
aikainen toiminta on kannatta-
matonta.

Maaseudun asukka lden tehtävä
on olla valmüta kokeilemaan,
uusia toimintatapoja. Nämä
voivat liittyä esimerkiksi
kimppalgrytiohj elmistoihin,
kunnan uudella tavalla tarjoa-
maan asiointiliikenteeseen tai
taksiyrittäj än suunnittelemiin
uusiin taksipalvelufü in.

Palvelu tai yritys j atkaa
toimintaansa, jos sille löy-
tyy tarpeeksi käybtäjiä. Siksi
asuk&aidenkin rooli on tärkeä
liikenteen muuttumisen koko-
naisuudessa.

Ihmiset ja ¡ritykset tekevät
itse päätöksensä liikkumi-
sestaan. Kuitenkin yleisellä
mielipiteellä ja vallitsevalla
hengellä on merkitystä süher¡

kuinka innolJraasti tai epäillen
suhtautuu uusiin liikkumis- tai
kuljetustapoihin. Siksi lähivuo-
sina olisi hryä tutustua jopa
þlä- ja muissa yhdisryksiisä
liikenteen uusün tuuliin ja
miettiÈL kuinka näitä hyödyn-
netään omalla alueella.

Maaseutukunnat ovat kulje-
tusyritysten asialiùaita koulu-
ja tavarakuljetusten sekä
vammaispalvelulain ja sosiaali-
huoltolain mukaisten matko-
jen osalta. Näitä hanlkiessaan
kunnat voivat osaltaan edistää
henkilö- ja tavaraliikenteen
sujuvuutta sekä uudenlaisten
palveluiden yleistymistä.

Kuljetukset ovat osa mei-
dän jokaisen arkipåüvää. Ne
rullaavat paremmin, kun eri
toimijat maaseudulla tekevät
yhteistyötä.
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