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Hankkeessa selvitetään liikennepalvelujen nykytila sekä liikennepalvelulain

uudistuksen ja Kela-taksien kilpailutuksen vaikutukset harvaan asutulla

maaseudulla. Lisäksi etsitään ratkaisuja liikennepalvelujen saatavuuden

parantamiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi.

Väestön väheneminen ja palveluverkon

harveneminen sekä lisäävät liikkumis-

tarpeita että vaikeuttavat liikenne-

palvelujen järjestämistä maaseudulla.

Lisähaasteita toivat heinäkuussa 2018

voimaan astunut uusi liikennepalvelulaki

sekä samaan aikaan toteutettu Kelan

taksipalvelujen kilpailutus.

Hankealue koostuu pienistä harvaan

asutun maaseudun kunnista (Rautalampi,

Tervo, Vesanto), joiden väestörakenne lisää

liikkumispalvelujen tarvetta, mutta joissa

edellytykset niiden markkinaehtoiselle

toteuttamiselle ovat heikot. Väestöstä yli

puolet asuu haja-asutusalueilla.

Autottomien eläkeläisten, sairaiden sekä

työkyvyttömien osuus on huomattavan

suuri. Lisäksi noin puolelta vanhusväestöstä

puuttuu älylaite, jolla käyttää sähköisiä ja

digitaalisia palveluja.

HANKKEEN TOTEUTUS

Liikennepalvelujen kehitys

• Kuntien kuljetukset

• Kela-kuljetukset

• Taksikuljetukset

Lain ja kilpailutuksen vaikutukset

• Kuntien kustannuksiin ja verotuloihin

• Taksien saatavuuteen ja päivystykseen

• Muuhun yritystoimintaan

Kumppanuuspöytäkeskustelut

• Kunta, yritykset, asiakkaat, sidosryhmät

• Tavoitteena löytää yhdessä ratkaisuja

Liikennekilpailutusten tarkastelu

Hyvien käytäntöjen esille tuominen

Ehdotuksia liikennekokeiluista

Viestintä ja tulosten esittely

• Maakunnallisesti ja valtakunnallisesti

Kuva: RautalamminAuto Oy



Selvityksen tavoitteena on muodostaa

kokonaiskuva hankealueen liikenne-

palvelujen kehityksestä ja nykytilasta

(suoritteet, kustannukset yms.). Erityisesti

tarkastellaan ja arvioidaan uuden

liikennepalvelulain sekä Kela-

kilpailutuksen vaikutuksia harvaan

asutulla maaseudulla. Vaikutusarvioinnin

tarkoituksena on tuottaa faktatietoa

liikennepalvelujen kehittämisen pohjaksi.

Hankkeessa nostetaan esille myös

olemassa olevia hyviä käytäntöjä muualta

Suomesta. Tilastotiedon, hyvien

käytäntöjen ja kumppanuuspöytien

pohjalta tehdään ehdotuksia

jatkotoimenpiteiksi ja kokeiluiksi, joilla

pyritään parantamaan sekä palvelujen

saatavuutta että liikenneyrittäjien

toimintaedellytyksiä hankealueella.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään

kuntien ja liikennesektorin toimijoiden

kehitystyön, uudenlaisten toimintamallien

sekä pilottien ja kokeilujen suunnittelussa.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa

liikennepalvelujen saatavuutta harvaan

asutulla maaseudulla sekä pysäyttää

kuntien liikennepalvelujen kustannusten

kasvu.
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HANKETIEDOT

Toteuttaja

• Kehittämisyhdistys Mansikka ry

Hankealue

• Rautalampi, Tervo, Vesanto

Kohderyhmät ja hyödynsaajat

• Liikennepalvelujen tuottajat

• Kunnat

• Liikennepalvelujen käyttäjät

• Yritykset, joiden asiakkaat tarvitsevat

liikennepalveluja.

Yhteistyökumppanit

• Pohjois-Savon ELY-keskus

• Pohjois-Savon liitto

• Alueen kunnat

• Sansia Oy

• Suomen Taksiliitto, Itä-Suomen 

alueyhdistys

• Maaseudun kuljetusten ja 

liikkumisen Digiboksi -hanke

Hankeaika

• 11/2019 – 04/2020

Rahoittajat

• Kehittämisyhdistys Mansikka ry

• Pohjois-Savon ELY-keskus

Budjetti

• 37 500 euroa
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