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Kumppanuuspöytä on julkisen sektorin, yritysten, yhdistysten ja muiden

asianosaisten yhteinen, ratkaisukeskeinen ja tavoitteellinen keskustelu-

foorumi. Useissa kunnissa Pohjois-Savossa on toteutettu liikenteen

kumppanuuspöytäkeskusteluja, kun on haettu ratkaisuja liikenne-

palveluiden saatavuuden parantamiseen harvaan asutuilla maaseutu-

alueilla ja Kuopion kuntaliitosalueilla.

Kumppanuuspöytä kutsutaan koolle, kun

on tunnistettu palveluihin liittyvä ongelma,

jonka korjaaminen vaatii ideoita,

toimenpiteitä, resursseja, ratkaisuja tai

toimintatapojen uudistamista. Kumppa-

nuuspöytä voi olla teemallinen ja/tai

alueellinen. Mukaan kutsutaan kaikki

tahot, joita käsiteltävä asia koskee (n. 5-15

tahoa). Näitä ovat eri viranomaiset

(kunnan eri toimialat, alueelliset viran-

omaiset), yhdistykset, yritykset, hankkeet,

seurakunnat sekä palveluiden kehittäjä-

asiakkaat tai kokemusasiantuntijat.

Kumppanuuspöytä-prosessin koordinoi-

jana toimii sen koollekutsuja. Se on yleensä

kunta tai muu julkista sektoria edustava

taho. Sihteerinä toimii henkilö, joka voi

hoitaa tehtävää palkkatyönään. Keskus-

telujen ja sovittujen asioiden dokumen-

tointi on tärkeää, jotta niistä voidaan muun

muassa tehdä laajaa viestintää.

Prosessin lopputuloksena syntyy yhteinen

käsitys vallitsevasta tilanteesta ja tarvit-

tavista tulevista toimenpiteistä. Niitä voivat

olla esimerkiksi muutokset palvelujen

tuottamistapoihin, käsitys resurssien

kohdentamisesta ja päätös mahdollisesti

haettavista hankerahoituksista.

Kumppanuuspöytäkeskustelun voima on

siinä, että yhdistetään ja jaetaan kaikkien

osallistujien osaaminen, tieto ja resurssit.

Silloin voi löytyä yksinkertaisia ja

kustannustehokkaita ratkaisuja.

Onnistumisen edellytyksiä ovat muun

muassa osallistujien sitoutuminen, keski-

näinen luottamus, tasavertaisuus ja

avoimuus. Karikot voi välttää, kun

osallistumisen hyödyt ovat selkeitä eri

osapuolille, keskustelut ovat tasa-arvoisia,

luottamus syntynyt sekä prosessi on hyvin

johdettu, dokumentoitu ja viestitty.



LIIKENTEEN KUMPPANUUS-

PÖYTÄKESKUSTELUJA POHJOIS-

SAVOSSA

Kuopion pitäjäraadit toimivat

Kuopion kuntaliitosalueilla. Pitäjäraadit

koostuvat alueen asukkaista. Vuodesta

2019 lähtien kehittämiskohteena on ollut

kuntaliitosalueiden palvelujen saatavuu-

den ja liikkumisen haasteet. Liikenteen ja

liikkumispalvelujen kumppanuuspöytä

kokoontui Kuopion kaupungin kansalais-

toiminnan yksikön aluekoordinaattorin

kutsumana. Mukana on pitäjäraatien ja

asukasyhdistysten edustajia, kaupungin

eri toimialojen viranhaltijoita, Taksiliiton

alueyhdistyksen toiminnanjohtaja, liiken-

nepalveluyrittäjiä, kuntien omistama

hankinta- ja asiantuntijayritys Sansia Oy

sekä ELY-keskuksen liikenne-osaston

edustaja. Kehitystyö ja keskustelut ovat

jatkuneet ensikokoontumisesta lähtien.

Kangaslammilla toteutettiin liikenteen

kumppanuuspöytäkeskustelu vuonna

2019, koska aiemmin toteutetun

jalkautuvan asukaskyselyn tulosten

perusteella Kangaslammin tärkeimmiksi

kehittämisteemoiksi nousivat liikenne-

palvelut ja viestintä. Liikenteen kumppa-

nuuspöydässä oli mukana kaupungin

joukkoliikennevastaava, yhdistyksiä,

liikennepalvelujen käyttäjiä, luottamus-

henkilöitä sekä liikenneyrittäjiä.

Kumppanuuspöytäkeskusteluissa pohdit-

tiin kimppakyytien toteuttamista ja

päätöksentekoon tehtiin nopeasti konkre-

tisoitunut ratkaisuesitys palveluliikenteen

aikatauluista.

LISÄTIETOJA

• Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankesivut

• Rautiainen Simo (2020): Harvaan asutun maaseudun liikennepalvelut Pohjois-Savossa 

– Selvitys liikennepalvelulain ja Kela-taksiuudistuksen vaikutuksista. Raportti. 

• Kuntaliitto (2018). Kumppanuuspöydän rakennusopas. Opas.

12.8.2020

Rautalammen, Tervon ja Vesannon

kunnissa toteutettiin omat liikenteen

kumppanuuspöytäkeskustelut alkuvuonna

2020. Näissä haluttiin selvittää

liikennepalvelujen tosiasiallinen tilanne;

kartoittaa kuntien, liikenneyritysten,

muiden alojen palveluyritysten ja palveluja

käyttävien asiakkaiden tarpeet liikkumisen

suhteen sekä koota kehittämisideoita

palvelujen parantamiseksi. Keskusteluista

kerättiin eri osapuolten kokemuksia ja

tietoja ongelmista, lisättiin ymmärrystä eri

osapuolten olosuhteista, pohdittiin

ratkaisuvaihtoehtoja sekä saatiin ideoita

liikennepalveluiden edistämiseksi.

Tarve liikenteen kumppanuuspöydän

järjestämiseksi oli kehittynyt niiden

muutosten myötä, jotka olivat syntyneet

heinäkuun 2018 jälkeen. Tuolloin tuli

voimaan liikennepalvelulaki sekä

uudistuneet säännöt ja järjestelyt Kela-

taksimatkojen organisoinnissa ja

toteuttamisessa. Keskustelut järjestettiin

osana Leader Mansikka ry:n toteuttamaa

hanketta, jossa selvitettiin laajemmin

liikennepalveluiden tilaa harvaan asutulla

maaseudulla Pohjois-Savossa. Selvityksestä

julkaistiin raportti, tarkemmat tiedot alla.

http://www.mansikkary.fi/fi/hankkeet/kirkonkylat-palvelukeskuksina/kumppanuuspoyta/
http://www.mansikkary.fi/files/file/LiikennepalvelutRaportti.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2018/1963-kumppanuuspoydan-rakennusopas

