
Li ikenteen muutoksen osasia

* liikennelainsäädännön uudistukset
(mm. viranomaissääntely vähentynyt, 

taksimatkojen hinnat vapautuneet, osa-aikainen 

taksiyrittäjyys helpompaa)

* liikenteen digitalisoituminen (esim. 

digitaalisten ohjelmistojen hyödyntäminen  

matkojen yhdistelyssä, lippujen hankkiminen 

netistä/kännykällä)

* uudenlainen palveluntarjonta 
(mm. matkaketjut ja palvelupaketit)

* hallinnolliset uudistukset, kuten 
sote- ja maakuntauudistus (kuten VPL-, 

SHL- ja koulukyydit maakuntatasolla 

organisoitavaksi; liikenteen 

suunnitteluviranomaisten työnjaot uusiksi)

* ihmisten vähitellen muuttuvat tavat 
liikkua (avoimuus esim. kimppakyyteihin, auton 
(vertais-)vuokraamiseen, julkisen liikenteen 

käyttämiseen, etäkokoukset ja etätyöpäivät…)

* uutta autotekniikkaa ja polttoaineita 
(hybridi/sähkö/kaasu…)

Liikenne on 

muutoksessa 

monin tavoin

Green Care -yrityksen 

toimintaan vaikuttaa, 

kuinka helposti ja 

mihin hintaan 

asiakkaat pääsevät 

toiminnan äärelle. 

Liikenteen muutos 

kannattaa hyödyntää 

myös GC-yrityksissä.

H a n k e t i e d o t

• Toteuttaja 
Vaasan yliopiston 
Levón-instituutti yhdessä 
VTT:n kanssa

• Rahoittaja Manner-Suomen 
maaseudun 
kehittämisohjelma / 
valtakunnalliset 
kehittämishankkeet

• Hankeaika 
1/2018–2/2020

www.vtt.fi/maasdigiboksi



Mitä  Green Care  -yr i tyksen kannat taa  tehdä  nyt?  

Mieti oman yrityksesi kohdalla, kuinka asiakkaat pääsevät palvelujesi äärelle

 Onko oman auton käyttö välttämätöntä?

 Mitä vaihtoehtoja on kyydin hankkimiseen?

 Kuinka iso osa liikevaihdostasi tai/ja työajastasi menee asiakaskuljetuksiin?

 Ovatko kyydit sujuneet? Onko haasteita?

Millä tavoin kyytejä kannattaisi kehittää?

 Onko alueella muita GC- tai matkailuyrityksiä, joiden kanssa voi miettiä
kuljetusten kehittämistä tai jopa järjestämistä yhdessä?

 Onko kuntasi, seutukuntasi tai maakuntasi alueella kehitystyötä, joka tähtää kuljetusten
uudistamiseen (julkisten tai yksityisten tekemänä, hankkeissa tai perustyönä)?

 Jos on, kerro näille kehitystyön tekijöille oman yrityksesi tarpeista ja
kiinnostuksestasi aiheeseen

 Jos ei ole, kysy mahdollisuudesta aloittaa kehitystyö

L i s ä t i ed on  l ä h t ee t

• Hankesivut  www.vtt.fi/maasdigiboksi

• Twitter @MaasDigiboksi

• Keskusteluryhmä Facebookissa 
(löytyy hankenimellä)

• YouTube-kanava (löytyy hankenimellä)

Tilaa ajankohtaiskirje!

Kirje kokoaa yhteen

menneen kuukauden tapah-

tumat, ilmiöt ja tiedot

liikenteen muutoksesta

maaseudun näkökulmasta.

Tilaa sähköpostiisi: 

https://eforms.uwasa.fi/lom

akkeet/5189/lomake.html 

YHTEYSTIEDOT

heli.siirila@uva.fi jenni.eckhardt@vtt.fi

029 4498 557 040 750 5615

mailto:heli.siirila@uva.fi
mailto:jenni.eckhardt@vtt.fi

