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AVAINSANAT: Henkilöli ikenne, kunta, 

hall into

Vuosina 2015–2017 toteutettu hanke tuotti tietoa siitä, kuinka maaseudun julkista 

henkilöliikennettä voidaan kehittää ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla.

Keski-Pohjanmaalla Kaustisen seutukunnan 

jäsenkunnissa (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, 

Perho, Toholampi ja Veteli) ja Kannuksen 

kaupungin alueella oli yhdessä Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskuksen kanssa havahduttu tarpeeseen 

tarkastella julkista henkilöliikennettä toisaalta sekä 

suurempana kokonaisuutena että aiempaa 

yksityiskohtaisemmin. Alueella nähtiin tarve 

tarttua kuljetuskustannusten nousuun, ylläpitää 

kuljetuspalveluiden tasoa sekä lisätä eri toimijoiden 

keskinäistä yhteistyötä.

Vuonna 2014-2015 tehtiin pohjaselvitystyö, joka 

selvitti alueen julkisen henkilöliikenteen 

olosuhteita ja resursseja kunnittain. Sen myötä 

selkeni tarve hankkia ulkopuolista hankerahoitusta 

seuraavaksi tehtävälle kehitystyölle. Hankerahoitus 

järjestyi valtakunnallisesta maaseudun tutkimus- ja 

kehittämishankerahoituksesta, joten alueella voitiin 

palkata kuljetusten kehittämiseen keskittyvä 

logistiikka-alan ammattilainen. Hankkeessa olivat 

mukana alueen seitsemän kuntaa erityisesti 

sivistystoimen osalta, Etelä-Pohjanmaan ELY ja 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveyspalvelukuntayhtymä Soite.

HANKKEEN PÄÄKOHDAT

• Tarkasteli maaseudun 

julkista henkilöliikennettä

• Toteutettiin keskeisten 

julkisorganisaatioiden 

kesken

• Käsitteli kuljetuksiin liittyviä 

hallinnollisia, teknisiä ja 

toiminnallisia elementtejä

• Kokeiltiin erilaisia tapoja

ylläpitää kuljetustarjontaa, 

hidastaa kustannustason

nousua ja parantaa

toimintamalleja

• Alueena Kaustisen

seutukunta ja Kannuksen

kaupunki

• Raportti luettavissa

osoitteessa: 

www.kase.fi/kyytiin

http://www.kase.fi/kyytiin


Eri viranhaltijat olivat mukana osana virkatyötään. On hyvin yleistä, ettei kunnissa ole 

edes puolipäiväisesti kuljetuksiin keskittyvää viranhaltijaa. Lisäksi kuljetutushankinnat 

kuuluvat usein sote- tai sivistystoimen viranhaltijalle, jonka koulutus on muu kuin 

logistiikkaan liittyvä. Hankkeessa tehty työ osoitti, että yhden henkilön keskittyessä 

kuljetuksiin voidaan kokeilla uusia toimintamalleja esimerkiksi hankinnoissa, ylläpitää 

tai parantaa kuljetustarjontaa tai saada aikaan isojakin säästöjä palvelutason kärsimättä.

Esimerkiksi Lestijärvellä kokeiltiin onnistuneesti uutta tapaa kilpailuttaa 

kuljetushankinta. Tämän myötä kustannukset laskivat yli 20 prosenttia ja reittitarjonta 

jopa hieman parani aiempaan verrattuna. 

Hankekoordinaattori rakensi myös keskusteluyhteydet alueen eri kuljetusyrittäjien 

kanssa. Tämä lisäsi ja sujuvoitti tiedon- ja ideoidenvaihtoa tilaajien ja yrittäjien välillä. 

Toholampi ja Kannus kokeilivat monipalveluliikennettä. Se yhdisti ELY:n, kunnan sekä 

sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän vastuulla olevia matkoja samoihin kuljetuksiin. 

ELY kilpailutti kuljetukset ja hankekoordinaattori toimi linkkinä eri tahojen välillä 

kuljetusten ollessa käynnissä. Kannuksessa monipalveluliikenteestä luovuttiin vähäisten 

käyttäjämäärien vuoksi, Toholammilla kuljetukset jatkuvat kevääseen 2018 saakka. 

Hankealueen kunnissa käynnistyy kesän 2018 aikana kolmevuotinen EAKR-

rahoitteinen hanke ”Kyytiin2 - Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja 

julkisen sektorin yhteistyönä”, jota hallinnoi Kaustisen seutukunta. 

Kehittämishankkeessa jalkaudutaan sekä pk-yrityksiin että kuntiin, jotta ymmärrys 

liikennepalvelulain ja kuljetusten digitalisoitumisen tuomista mahdollisuuksista 

konkretisoituu kokeiluiksi ja muuttuneiksi toimintamalleiksi. 
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