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Liikenteen muutoksia:

 liikennelainsäädännön uudistukset
 Liikennepalvelulaki eli laki liikenteen palveluista I, II ja III

 liikenteen digitalisoituminen

 uudenlainen palveluntarjonta (esim. matkaketjut)

 hallinnolliset uudistukset, viranomaisrakenteet 
muutoksessa (mm. sote- ja maakuntauudistus)

 ihmisten vähitellen muuttuvat tavat liikkua

 autotekniikka ja -polttoaineet



Liikenteen muutos ja maaseutumatkailu (1/2)

Liikennepalvelulakiin liittyen:
”koti- ja matkailupalveluyritysten osana palvelukokonaisuutta
tarjoamissa kuljetuksissa kuljettaja ei tarvitsisi jatkossakaan
taksinkuljettajan ajolupaa. Yritykset tarvitsisivat kuitenkin
taksiluvan”
https://www.lvm.fi/-/liikennepalvelulakia-muutetaan-matkailualan-asiakaskuljetusten-osalta-978408

 Kun kuljetus on pieni osa palvelutarjontaa, kuten matka 
koskimelontapaikalle, lintutornille jne.

 ”Pelkästään esimerkiksi kuljetukset lentokentältä ja 
hotelliyöpyminen eivät vielä muodostaisi laajuudeltaan 
palvelupakettia”

https://www.lvm.fi/-/liikennepalvelulakia-muutetaan-matkailualan-asiakaskuljetusten-osalta-978408


https://www.vtt.fi/sites/maasdigiboksi/
PublishingImages/infograafit-ja-
julkaisut/infograafi_taksiliikenne_010720
18_alkaen.pdf

Jos kuljetus on 
osa palvelu-
kokonaisuutta, 
koskee 
matkailuyritystä 
kaikki samat 
säädökset kuin 
taksiyrittäjiä, 
paitsi vaatimus 
hankkia 
taksinkuljettajan 
ajolupa

https://www.vtt.fi/sites/maasdigiboksi/PublishingImages/infograafit-ja-julkaisut/infograafi_taksiliikenne_01072018_alkaen.pdf


Matkaketjut: 

Kuinka sujuvasti autoton 
matkailija pääsee 
matkakohteeseesi perille?

Matkaketjujen idea on tuoda 
junat, bussit, taksit, vuokra-
autot, kaupunkipyörät yhden 
applikaation taakse. 

Applikaatiossa onnistuu
 reititys
 matkan varaaminen ja 

maksaminen
 lipun käyttö matkan aikana

Liikenteen muutos ja maaseutumatkailu (2/2)

matkakohteen valintaan vaikuttaa kohteen 
sujuva saavutettavuus ja helposti saatava tieto 
matkaketjuista!



• Matkailu ja liikenne
 6Aika/Perille asti (pk-seutu, last mile -tarkastelu, digiratkaisujen kilpailuttaminen ja 

testaus käytännössä)
 Open Arctic MaaS (Lappi ja Koillismaa) 
 VAMOS! (tapahtumat ja matkailu, esim. Ylläs)
 Älyliikenne 2020 (matkailu ja työmatkat, Pohjois-Pohjanmaa ja Koillismaa)

• Liikenne laajemmin tai muu tietty osa-alue
 Alpio (Sitra-rahoituksella 3 maakunnassa)
 Mamba (Etelä-Pohjanmaa + Pohjois-Karjala)
 Vaste (digitaalisuuden kehittäminen, Keski-Pohjanmaa)
 Vuonna 2019 mm. Kyytiin2 (Keski-Pohjanmaa)

 Tsekata mm. digitaalisuus-teemaiset haut: olisiko niistä haettavissa matkailuyritysten 
saavutettavuutta käsittelevää hanketta

 Esim. applikaatioiden kokeilu ja käyttöönotto, matkaketjut

Mitä kehittämishankkeita 
on käynnissä muualla?



Mitä maaseutumatkailuyrityksen kannattaa tehdä nyt? 

Mieti oman yrityksesi kohdalla, kuinka asiakkaat pääsevät palvelujesi äärelle

 Onko oman auton käyttö välttämätöntä? Onko muita vaihtoehtoja?

 Löytyykö verkkosivuiltasi saavutettavuustiedot (autolla tai ilman)?

 Ovatko kuljetukset osa palvelupakettejanne?

 Näkyykö yrityksesi kartoissa, esim. Google Maps?

Millä tavoin saavutettavuutta kannattaisi kehittää?

 Tunnetko alueesi kuljetusyrittäjät ja kuljetustarjonnan?

 Onko alueella muita matkailuyrityksiä, joiden kanssa voisi yhdessä miettiä
kuljetusten kehittämistä /saavutettavuuttanne?

 Yritysryhmähanke yksi vaihtoehto

 Onko kuntasi, seutukuntasi tai maakuntasi alueella kehitystyötä, joka tähtää liikenteen
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



Kiitos!

www.vtt.fi/maasdigiboksi

Twitter: @MaasDigiboksi

Facebook-keskusteluryhmä (hankenimellä)

YouTube (hankenimellä)


