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Valtakunnallinen tiedotushanke 
kuljetusten ja liikkumisen muutoksesta 

maaseudun näkökulmasta

Tavoite: Kannustaa hyödyntämään liikennepalvelulain ja 
liikenteen digitalisaation mahdollisuuksia ja tuottaa 
tästä käytännönläheistä materiaalia

Kohderyhmät: Maaseudun pk-yritykset sekä muut maaseudun 
toimijat 

Toteuttajat: Vaasan yliopiston InnoLab, kumppanina VTT

Hankeaika: 1/2018-2/2021

Ohjausryhmä: MTK, Traficom, ELY, Väylävirasto, Kuntaliitto, 
ITS Finland

Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/ 
Valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet



https://www.ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus

Olemassa oleviin ja valittaviin 
liikenneratkaisuihin vaikuttavat muun 
muassa pienen kunnan 
• sijainti
• väestörakenne
• palvelurakenne
• maantiede sekä 
• alueella vallitsevat tavat hoitaa 

liikenneasioita ja
• alueella käynnissä oleva liikenteen kehitystyö

https://www.ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus


Mitä se liikenne on

Tiestöä ja muuta infraa
Kulkuvälineitä
Käyttövoimia

Liikenneturvallisuutta

Julkista liikennettä
Yksityistä liikennettä
Ihmisten liikkumista

Tavaroiden kuljettamista
Kotitalouksien ja yritysten kuluerä

Kuljetusyritysten elinkeino
Digitaalisia ohjelmia ja alustoja

Liikenteen päästöjä ja melua
Maksuja, veroja, tukia



Liikenteen muutoksia:
• liikennelainsäädännön uudistukset

• Liikennepalvelulaki eli laki liikenteen palveluista 7/2018 lähtien

• liikenteen digitalisoituminen
• esim. digitaalisten ohjelmistojen hyödyntäminen matkojen yhdistelyssä, 

lippujen hankkiminen netistä/kännykällä

• uudenlainen palveluntarjonta
• mm. matkaketjut ja palvelupaketit

• hallinnolliset uudistukset 
• esim. kiristyvä julkistalous, liikenneviranomaisten työnjakoa uusittu. Sote? 

• ihmisten vähitellen muuttuvat tavat liikkua sekä ympäristötietoisuus
• avoimuus esim. kimppakyyteihin, julkisen liikenteen käyttämiseen, 

etäkokoukset ja etätyöpäivät, ilmastonmuutoshuolet

• uutta autotekniikkaa ja -polttoaineita
• mm. hybridi/sähkö/kaasu 



Kuljetuksia on 
eri sektoreilla ja 
eri toimijoilla. 

Työaikaa ja euroja 
kuluu siellä täällä.

Miten nämä on 
organisoitu sinun 

kunnassasi / 
seudullasi / 

maakunnassasi?



Kunnan monet roolit:

1) Edistää hyvinvointia ja aluekehitystä 
• esim. asukkaiden liikkumistavat, palvelurakenne, aluesuunnittelu

2) Hankkii julkista liikennettä ja kuljetuksia
• Muodostaako kokonaisuuden vai sirpaleisen mosaiikin?
• Mahdollistaako uudenlaisen tarjonnan?

3) Työnantaja (joskus jopa suurtyönantaja)
• työmatkaliikkuminen →matkustusohjesäännöt ja -käytännöt

• henkilöstö sekä luottamushenkilöt 
• Kodin ja työpaikan välinen liikkuminen

Lähde: 
MoveIT-hanke



http://www.mansikkary.fi/files/file/LiikennepalvelutRaportti.pdf
6/2020 

http://www.mansikkary.fi/files/file/LiikennepalvelutRaportti.pdf


Autoilun vaikutukset paikallistalouteen 
Vaasassa

9

Lähde: Vaasan kaupungin pyöräilyn edistämisen kärkitoimenpiteet, 2018.

https://www.vaasa.fi/uploads/2019/05/7fb0a037-vaasa_pyorailyn_karkitoimenpiteet_11_06_2018.pdf


Ratkaisujen hakua, esimerkkejä

Kumppanuuspöytäkeskustelut Pohjois-Savossa
Isossakyrössä biokaasuauto kunnan 
kotipalvelun käyttöön

Keski-Pohjanmaan 
maaseutukunnissa 
kehitystyötä 
v. 2014 lähtien
- Kyytiin! 
• Loppuraportti
• Politiikkasuositukset

- Kyytiin2

Pohjois-Karjalan joukkoliikennepalvelu 
https://pojo.pohjois-karjala.fi/
- Joukkoliikenne
- Asiointiliikenne
- Bussit, junat, taksit, kimppakyytialustat

- SiunSote ottamassa palvelun arkikäyttöön
- Palvelu luotu Mamba-hankkeessa

KaikkiKyytiin-kampanja sekä
-toiminta-alusta

https://projectsites.vtt.fi/sites/maasdigiboksi/files/MaasDigiboksi_Casekortti_Kumppanuuspoydat.pdf
https://kaustisenseutu.fi/site/assets/files/2670/kyytiin_monipalveluliikenteen_kehittaminen_kaustisen_seudulla_ja_kannuksessa_raportti.pdf
https://www.maaseutupolitiikka.fi/uploads/MANE-politiikkasuositukset/Digitaalisia_valineita_hyodynnettava_maaseudun_julkisessa_henkiloliikenteessa_Maaseutupolitiikan_politiikkasuositukset_2_2018_FINAL.pdf
https://www.kyytiin2.fi/
https://pojo.pohjois-karjala.fi/
https://www.kaikkikyytiin.fi/




Kiitos! Tässä lisätiedon lähteitä

www.vtt.fi/maasdigiboksi

Twitter: @MaasDigiboksi

Facebook-keskusteluryhmä (hankenimellä)

YouTube (hankenimellä)

Ajankohtaiskirje kuukausittain 
(tilauslomake hankesivuilla)

Heli Siirilä @univaasa.fi, 029 4498 557

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9ec2767b-7bb6-4f39-a0c2-cda1349643fe?displayId=Fin1822554

