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1. Johdanto

1.1 Tausta ja tavoitteet

Liikennesektori on monen muutoksen keskellä. Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on
edistää digitalisaation hyödyntämistä myös liikenteen toimialalla ja palveluissa
(Valtioneuvoston kanslia 2015). Päästötavoitteet edellyttävät liikenteen päästöjen selkeää
laskua. Keinoja ovat mm. ajoneuvojen energiatehokkuuden parantaminen, uusien ja
vähäpäästöisten polttoaineiden ja käyttövoimien hyödyntäminen sekä liikennejärjestelmän
energiatehokkuuden parantaminen esimerkiksi uusien liikkumispalveluiden avulla (Aho ym.
2017). Valtion ja kuntien rahoitus ovat säästöpaineiden alla, ja julkisen sektorin yli miljardin
euron kuljetuskustannukset edellyttävät tehostamistoimia. Liikennepalveluiden järjestämisen
kenttä on tällä hetkellä avoin ja epävarma. Useat yhtäaikaiset muutokset, kuten
liikennepalvelulaki (liikennekaari) sekä maakunta- ja sote -uudistukset ovat jättäneet
tulevaisuuden kuljetusten järjestämisen reunaehdot ja roolit avoimeksi. Tämä vaikeuttaa
uusien palveluiden suunnittelua, mutta toisaalta antaa myös mahdollisuuden vaikuttaa
lopputulemaan, ja järjestää palvelut uudella tehokkaammalla ja asiakaslähtöisemmällä
tavalla. Myös liikenteen käyttäjien lisääntyvä vastuullisuus ja ympäristötietoisuus sekä
jakamistalouden yleistyminen vaikuttavat liikennevalintoihin. Etenkin digitalisuutta
hyödyntävien palveluiden ja sovelluksien nähdään mahdollistavan jakamistalouteen
perustuvien liikkumispalvelut kehityksen ja skaalautumisen.

Muutokset merkitsevät haasteiden lisäksi uutta liiketoimintapotentiaalia uusille ratkaisuille,
kuten Liikkuminen palveluna -konseptille (Mobility as a Service, MaaS). Uusia ratkaisuja
tarvitaan sujuvien matkaketjujen ja palvelukokonaisuuksien luomiseksi. Liikkuminen
palveluna -konseptin tavoite on luoda käyttäjälähtöisiä ja ekologisia liikkumispalveluita
teknologiaa sekä eri liikennemuotoja hyödyntäen yhden luukun periaatteella.
Liikkumispalveluihin voidaan yhdistää tavarakuljetuksia sekä muita palveluita. Uusia
liikkumispalveluita voivat hyödyntää niin yksityiset henkilöt, yritykset kuin julkiset tahot.
Kuluttajille liikkumispalvelut tuovat uusia helppoja palveluita ja lisääntyviä
valinnanmahdollisuuksia. Lisäksi yhdistelyn tuomien säästöjen myötä on mahdollista
ylläpitää nykyinen palvelutaso tai jopa parantaa sitä. Yrittäjille uudet liikkumispalvelut antavat
parempia toimintaedellytyksiä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa
digitalisaation myötä. Liikkumispalvelut antavat julkiselle sektorille mahdollisuuden tehostaa
kuljetuksia ja edesauttaa ympäristötavoitteisiin pääsyä. Lisäksi maaseudun saavutettavuus
paranee liikkumispalveluiden myötä.

Tämän hankkeen päätavoitteena oli synnyttää uusia digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia
toimintamalleja, jotka mahdollistavat liikkumis- ja kuljetuspalveluiden järjestämisen harvaan
asutuilla alueilla kustannustehokkaasti ja ylläpitäen riittävän palvelutason. Hanke huomioi
liikkujaryhminä niin alueen asukkaat kuin matkailijat. Lisäksi yhteiskunnan korvaamat ja
tukemat kuljetukset olivat tarkastelun kohteena.

Hankkeen tavoitteita olivat:

· Maaseudun liikkumisen nykytilan selvittäminen ja tarpeiden määrittely

· Maaseudun liikkumispalveluvision luominen

· Uusien liiketoimintamallien tunnistaminen

· Liikennepalveluiden teknologisten suositusten määrittäminen

· Toimenpide-ehdotukset liikenteen säätelyn kehittämiseksi ja viranomaistoimiksi

http://www.vtt.fi/sites/maasifie/
http://www.yllas.fi/tietoa-alueesta/yllas-around.html
http://katevaseinajoki.fi/
http://www.foli.fi/
http://tuup.fi/
https://www.shareitbloxcar.fi/
http://www.yllas.fi/tietoa-alueesta/yllas-tiketti.html
https://payiq.net/yllas/mobi-fi.html
https://www.24rent.fi/#/
https://www.gonow.fi/
http://www.jakobstad.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/liikenne/vippari-joukkoliikenne
https://ilmasto-opas.fi/fi/kunnat/ratkaisuja/toimialan/-/artikkeli/c/7dd7c173-0e4a-4607-8e22-cd51d6ef2778/a/5881c257-59de-4d6f-94ab-4605096cdee0/pietarsaaressa-kehitetty-pikkukaupunkiin-soveltuva-joukkoliikenne.html
http://www.kase.fi/seutukunta/index.php?sivu=kyytiin
https://vimeo.com/174645813
http://www.vtt.fi/sites/maaseutumaas/PublishingImages/tulokset/MaaseutuMaaS_1_tyopaja_2016.pdf
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tutkimus-kehittaminen/henkilokohtainen-budjetointi
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· Maaseudun toimijoiden MaaS-tietoisuuden lisääminen.

1.2 Toimintaympäristön rajaus

Tässä hankkeessa tarkasteltiin maaseudun liikkumispalveluita. Maaseutu on monitahoinen
käsite, ja se voidaan rajata ja määritellä monella eri tavalla. Rajaaminen voidaan tehdä
tilastointia, aluepolitiikkaa tai tutkimusta varten. Lähtökohtana voidaan käyttää muun muassa
kuntia, postinumeroalueita, seutukuntia, taajamarajauksia tai karttaruutuja. Paljon käytettyjä
määrittelykriteereitä ovat muun muassa alueen väkiluku ja väestöntiheys, elinkeinorakenne
ja pendelöinti1.

Liikkumisen analysoimiseksi ja kehittämiseksi on tarkoituksenmukaista tunnistaa tarpeiltaan
erilaiset maaseutualueet. Alueellisissa väestöennusteissa käytetään Suomen
ympäristökeskuksen (Helminen ym. 2015) paikkatietopohjaista luokitusta, joten se tarjoaa
yhdenmukaiset lähtökohdat tarkastella myös liikkumista. Kuvassa 1. on esitetty kaupunki-
maaseutu luokittelukehikko.

Kuva 1. Kaupunki-maaseutu luokittelukehikko (Helminen ym. 2015)

Kaupunkialue jakautuu luokituksessa kolmeen luokkaan: sisempi kaupunkialue, ulompi
kaupunkialue sekä kaupungin kehysalue. Kaupungin kehysalue ei ole yhtenäisesti
rakennettua kaupunkialuetta, mutta ei myöskään varsinaista maaseutua. Kaupungin läheinen
maaseutu rajataan kaupunkialueiden ulkopuolelle. Perusteena käytetään kahta muuttujaa:
potentiaalista saavutettavuutta sekä työssäkäynnin suuntautumista ydinkaupunkialueille.
Kaupungin läheisen maaseudun ulkopuolinen maaseutualue jaetaan ydinmaaseuduksi ja
harvaan asutuksi maaseuduksi. Tämä jako perustuu kolmesta paikkatietopohjaisesta
muuttujasta tuotettavan summamuuttujan koostamiseen ja sen luokitteluun. Ydinmaaseutu ja
harvaan asuttu maaseutu erotellaan väestötiheyden, maankäytön intensiteetin sekä alueella
asuvien työllisten toimialojen monipuolisuusindeksin perusteella. (Helminen ym. 2015)

1 Mikä on maaseutua? (Tilastokeskus)
http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_03_03_tyovoima_laatikko.html
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Osa Suomen kaupunkimaisista alueista on väestöltään niin pieniä, että niiden luokittelu
samaan luokkaan suurten kaupunkiseutujen kanssa ei ole mielekästä. Näillä maaseudun
paikalliskeskuksilla keskuksilla tarkoitetaan taajamia, joissa on selvästi kaupunkimainen
keskusta, mutta ne jäävät paikallistason keskuksiksi. Näiksi luokitellaan yli 5.000 asukkaan ja
yli 2.000 työpaikan taajamat, joiden asukastiheys ja aluetehokkuus ylittävät asetetut rajat.
(Helminen ym. 2015). Aluekartta on esitetty kuvassa 2.

Kuva 2. Kaupunki–maaseutu -luokituksen mukaiset alueet (Helminen ym. 2015)

Varsinkin markkinaehtoisen mutta myös yhteiskunnan tukeman liikenteen lähtökohtana on
asiakaspotentiaali, josta väestöpohja antaa varsin hyvän kuvan. Liikenteen kannalta
maaseutualueilla merkittävä tekijä ovat myös vapaa-ajanasutus (kuva 3) ja matkailun
keskittymät. Väestönkehityksessä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2015) tunnistaa
seuraavat kehityskulut:

· Vaikka kaupunkiväestö on jatkuvasti kasvanut, väestönkasvu on ollut 2000-luvulla
voimakkainta kaupunkien läheisellä maaseudulla.

· Ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla väestö on vähentynyt.
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· Taajamien ulkopuolisten alueiden asutus on harventunut väestön keskittyessä
kaupunkeihin. Taajamassa asuvien osuus oli 84 prosenttia väestöstä vuonna 2011.

· Maaseutualueiden pysyvä asutus on keskittynyt alueellisesti ja aluerakenne
tiivistynyt. Samanaikaisesti vapaa-ajan asutus on laajentunut pinta-alaltaan.

Kuva 3. Vapaa-ajan asuntojen jakautuminen Suomessa vuonna 2013 (Strandell ym. 2015).

Vakituisen ja vapaa-ajan asunnon väliseen matkaan käytetään yleisimmin henkilöautoa (89
prosenttia) ja julkisia kulkuvälineitä käyttää noin yhdeksän prosenttia matkustavista. Lentäen
matkustaa kolme prosenttia vapaa-ajan asuntojen käyttäjistä. Muita kulkuvälineitä kuten
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moottoripyörää, taksia tai polkupyörää käytetään vain harvoin. On huomioitavaa, että julkisia
kulkuvälineitä käyttävät henkilöt matkustavat yleensä suhteellisen kauas. Suomen
ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan vain noin kolmannes vapaa-ajan asunnon
omistajista ja asukkaista pitää julkista liikennettä tärkeänä. Tämä on myös havaittavissa
vakituisen ja vapaa-ajan asunnon välisen liikkumisen jakautumista eri liikennemuotojen
välillä (Adamiak ym. 2015).

Kaupunki-maaseutu-luokituksen mukainen väestönkehitys 2000-2012 on esitetty taulukossa
1.

Taulukko 1. Suomen väkiluku vuosina 2000–2012 paikkatietopohjaisen kaupunki-maaseutu-
luokituksen mukaan jaoteltuna. (SYKE 2016)

Aluetyyppi Vuosi
2000
(henkilöä)

Vuosi
2012
(henkilöä)

Muutos
%

Sisempi kaupunkialue 1 578 406 1 700 781 7,8 %
Ulompi kaupunkialue 1 288 233 1 421 982 10,4 %
Kaupungin kehysalue 507 059 585 831 15,5 %
Kaupunkien läheinen
maaseutu 376 295 396 334 5,3 %
Maaseudun
paikalliskeskukset 332 159 327 074 -1,5 %
Ydinmaaseutu 676 702 624 971 -7,6 %
Harvaan asuttu maaseutu 368 537 308 097 -16,4 %

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (2015) tunnistamia liikenteen kannalta oleellisia
todennäköisiä tulevaisuuden kehityskulkuja ovat muun muassa:

· 2000-luvun kaupunkien yhdyskuntarakenteen hajautuminen näyttäisi kääntyvän
rakenteen tiivistymiseksi. Myös maaseudun asutus taajamoituu.

· Maaseudun paikalliskeskukset toimivat monikeskuksisen aluerakenteen solmukohtina
sekä yksityisten ja julkisten palvelujen tarjonnan paikkoina.

· Erityisesti kaupunkien kehysalueilla ja muilla kaupunkien lähellä sijaitsevilla
maaseutualueilla pendelöinti korostuu, suurin osa maaseudulla asuvista käy
keskuksissa töissä.

· Maaseudun rooli (kaupunkilaisten) vapaa-ajan asumisessa ja virkistäytymisen
kohteena on edelleen merkittävä. Lisäksi liikenteellisesti korostuvat
maaseutualueiden keskellä sijaitsevat kaupunkimaiset matkailukeskukset.

· Muuttoliike maaseudulta tasaantuu, kun nuorten ikäluokkien määrä on vähentynyt.
Jonkin verran tapahtuu eläkeikäisten tai eläkeiän kynnyksellä olevien ikäluokkien
poismuuttoa kasvukeskuksista pienemmille kaupunkiseuduille tai maaseutualueille.
Toisaalta maaseutualueiden sisällä ikäihmisiä on muuttanut taajamiin, jonne on
rakennettu ikäihmisille uusia kiinteistöjä.

Maaseudulta liikutaan ennen kaikkea maaseudun ja maaseutukeskuksen sekä maaseudun
ja kaupungin välillä. Niin työssäkäyntiin, asiointiin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon,
koulutukseen kuin vapaa-aikaankin liittyvä liikenne tapahtuu taajaman ja maaseudun välillä
ja ongelmana ovat ennen kaikkea pienet volyymit ja pitkät etäisyydet. Suhteessa tähän
toisena ääripäänä kaupunkialueiden sisäisen liikenteen järjestäminen on suhteellisesti
helpompaa ja kustannustehokkaampaa suurempien volyymien ja lyhyiden etäisyyksien
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vuoksi. Näiden ääripäiden väliin jäävät kaupunkien kehysalueet ja kaupunkien läheinen
maaseutu, joissa liikenteen problematiikka on lähempänä maaseudun kuin kaupungin
problematiikkaa. On syytä olettaa, että liikenteen ratkaisut, jotka palvelevat maaseutua
palvelevat myös kaupungin lähialueita.

Vapaa-ajan asutus lisää merkittävästi liikkumista maaseudulla ja tarjoaa liikenteellisiä
mahdollisuuksia niin liikkumispalveluiden tarjonnan kuin kysynnänkin näkökulmasta.
Yhteensä kesämökkejä arvioidaan olevan Suomessa lähes puoli miljoonaa. Jos asutusta
tarkastellaan yhden neliökilometrin ruudukossa, asuttujen ruutujen määrä kasvaa lähes
puolella, kun myös vapaa-ajan asuminen lasketaan mukaan. Mökkivaltaisia ruutuja on itse
asiassa enemmän kuin niitä ruutuja, joissa vakituinen asutus on enemmistönä. Yhä useampi
kesämökki on kakkosasunto ja asuminen monipaikkaista. Monipaikkaisessa asumisessa
merkittävä osa ajasta vietetään eri paikoissa yhden vakituisen kodin sijasta. Tällä hetkellä
Suomessa joka seitsemäs kotitalous omistaa kakkosasunnon ja joka toisella kansalaisella on
pääsy kakkosasunnolle. Matkustaminen kakkosasunnolle kuormittaa ympäristöä, sillä matkat
kuljetaan useimmiten henkilöautolla. Suomalaisten kotimaassa kulkemista kilometreistä noin
viisi prosenttia kertyy mökkimatkoista (SYKE 2013). Heinonen & Ruotsalainen (2011) ovat
korostaneet liikkumisen merkitystä monipaikkaisuuden tukemiseksi. Erityisesti julkisen
liikenteen ja matkaketjut merkitystä on korostettu, koska monipaikkaisuuteen liittyy
olennaisesti liikkuminen paikkojen välillä. Lisäksi kestävän kehityksen näkökulmasta on
olennaista kehittää julkisen liikenteen houkuttelevuutta, muun muassa mahdollistamalla
esteettömiä ja joustavia matkaketjuja.

Liikenteellisesti kaupunkien kehysalueen ja kaupunkien läheisen maaseudun problematiikka
on samankaltainen maaseutualueiden kanssa, matkat ovat pidempiä kuin kaupunkialueilla ja
oma auto on usein ainoa realistinen säännöllisen, esimerkiksi työmatkaliikenteen,
liikkumisvaihtoehto. Toisaalta maaseudun paikalliskeskusten liikenteellinen problematiikka
on lähempänä kaupunkialueiden problematiikkaa: sisäiset etäisyydet ovat lyhyitä ja
joukkoliikenteellä kaupunkeihin on paremmat edellytykset toimia. Liikenteellisesti voidaankin
tunnistaa kolme liikenteellistä alueluokkaa: kaupunkialueet, kaupunkeja ympäröivä
maaseutumainen alue ja varsinainen maaseutu. Kuvassa 4. on havainnollistettu näiden
alueiden liikenteen päävirtoja.

Kuva 4. Liikenne ja alueluokat – havainnekuva päävirroista

Väestönkehitys näillä alueilla on esitetty kuvassa 5. Yhteenvetona voidaan todeta, että
maaseudun liikenteen kehittäminen koskettaa vaikeimmin ratkaistavilla alueilla noin 900.000
asukasta ja hieman helpommin ratkaistavilla kaupungin lähialueilla noin miljoonaa asukasta.
Vaikka väestö vähenee varsinaisella maaseudulla, on se kasvanut kuitenkin käytännössä
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yhtä paljon kaupunkien kehysalueilla ja kaupunkeja ympäröivällä maaseudulla. Ohuiden
virtojen ja suhteellisen pitkien etäisyyksien ongelma ei siis ole poistumassa. Maaseudun
liikenteen kehittämiselle on vahvoja ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia perusteita.

Kuva 5. Väestönkehitys eri alueilla.

1.3 Liikkumispalveluiden määritelmä ja erityispiirteet maaseudulla

Liikkuminen palveluna -konsepti on määritelty MAASiFiE-projektissa2 (2016):
Multimodaalisia3 ja kestäviä liikkumispalveluita, jotka vastaavat asiakkaan kuljetustarpeisiin
integroimalla matkan suunnittelun ja maksun yhden luukun periaatteella.

Konsepti painottaa asiakaslähtöisyyttä sekä digitalisaation ja älylaitteiden tuomia
mahdollisuuksia esimerkiksi mobiilimaksamisen ja -lipun muodossa. Lisäksi matkaketju
voidaan suunnitella eri kulkumuotoja hyödyntäen, ja huomioiden jopa henkilökohtaisia
prioriteetteja, esimerkiksi aika, ympäristönäkökulma, hinta ja erikoistarpeet (kuten
vammaiskuljetus, suksiboksi, lastenistuin). Liikkumispalveluihin voidaan yhdistellä
tavarakuljetuksia ja muita lisäpalveluita, kuten majoitusta ja tapahtumalippuja. Yhden luukun
periaatteella toimiva liikkumispalveluoperaattori voi myös tarjota erikoistarjouksia ja kanta-
asiakasohjelmia. (Eckhardt ym. 2017)

Taulukko 2. esittää liikkumispalveluiden tavoitteita ja lähtökohtia eri maantieteellisillä alueilla.
Maaseudun tavoitteet liittyvät tehokkuuden ja käyttöasteen lisäämiseen, palvelutason
ylläpitämiseen sekä alueen saavutettavuuden parantamiseen. Maaseudulla ominaisia
liikkumiseen vaikuttavia piirteitä ovat pirstaleisuus, pitkät etäisyydet ja ohuet tavara- ja
henkilövirrat. Liikkumispalveluita ja kuljetuksia järjestetään usein erikseen, esimerkiksi
koulukyydit, sosiaalihuoltolain (SHL), vammaispalvelulain (VPL) ja sairasvakuutuslain (SVL)

2 MAASiFiE-projekti http://www.vtt.fi/sites/maasifie/
3 Kahta tai useampaa kulkumuotoa sisältävä
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kuljetukset sekä kuntien tavarakuljetukset (katso kuva 6). Erityisesti maaseudulla olisi
tärkeää tietää mitä henkilö- ja tavaravirtoja kulkee kokonaisuudessaan maakunnassa, ja
miten näitä voitaisiin yhdistellä mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.
Maaseudulla etäisyydet ovat pitkiä, ja palveluiden keskittäminen kasvattaa etäisyyksiä ja
liikkumistarpeita entisestään. Kuljetusten yhdistelyn tuoma kustannussäästö mahdollistaisi
palvelutason ylläpitämisen julkisen sektorin säästötoimenpiteistä huolimatta.

Maaseudulla liikkuminen on hyvin paljon henkilöauton varassa huonojen tai jopa puuttuvien
julkisen liikenteen yhteyksien vuoksi. Saavutettavuuden takaaminen lähtö- ja määränpäihin
(first- & last-mile) on tärkeää, erityisesti maaseudun ikääntyvälle väestölle ja muille
ajokortittomille. Myös esteettömyyden takaaminen erityisryhmille on välttämätöntä.

Maaseutualueilla voi myös olla omia erityispiirteitä. Esimerkiksi Lapissa rajanylitysliikenne on
olennainen osa liikkumista. Turun seudulla taas saaristoliikenne tuo omat haasteensa
liikkumispalveluiden järjestämiseen.

Taulukko 2. Liikkumispalvelut eri maantieteellisillä alueilla (Eckhardt & Aapaoja 2016).
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Kuva 6. Hahmotelma maaseudun kuljetuskentästä (Siirilä ym. 2016)

1.4 Menetelmät

Hankkeen tutkimusmenetelmiin kuuluivat työpajat, haastattelut sekä kirjallisuusselvitys.

Alueellisia työpajoja järjestettiin neljällä paikkakunnalla: Rovaniemellä, Kokkolassa, Turussa
ja Lappeenrannassa. Ensimmäisessä työpajassa pohdittiin alueellista liikkumispalveluiden
visiota/tavoitetilaa, ja toisessa mitkä ovat tarvittavat toimijat ja toimenpiteet tavoitteiden
saavuttamiseksi (roadmap). Sekä visio- että roadmap-työpajoissa liikkumispalveluita
pohdittiin kolmesta eri näkökulmasta:

1. Elinkeinoelämä, joka sisältää matkailun ja pienlogistiikan.

2. Asukkaat, joilla tarkoitetaan itse liikkumisensa maksavia asukkaita, ja joihin liittyy
esimerkiksi työssäkäynti, koululaisten harrastukset, lapsiperheiden ja eläkeläisten
asiointimatkat. Tässä pohdittiin myös jakamistaloutta sekä mitkä palvelut on
tarkoituksenmukaista tuoda asiakkaan luo ja minkä palvelun luo asiakas menee.

3. Tuetut kuljetukset, jotka sisältävät vammaispalvelulain ja sairaanhoitolain mukaiset
sekä Kela-kuljetukset, ja lisäksi koulukuljetukset.

Ensimmäisessä visiotyöpajassa menetelmänä oli ”learning cafe”, jossa kolme ryhmää aloitti
työskentelyn kukin yhdessä yllä esitettyjen näkökulmien mukaisessa pisteessä. Keskustelun
jälkeen ryhmät vaihtoivat pistettä ryhmän vetäjän pysyessä samassa pisteessä. Ryhmän
vaihtuessa uudelle ryhmälle kerrottiin edellisen/edellisten ryhmien keskustelu
pääpiirteissään, josta he jatkoivat keskusteluaan. Lopuksi eri pisteissä ehdotetut
kehityskohteet priorisoitiin.
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Toisessa työpajassa pohdittiin ryhmissä ensimmäisessä vaiheessa tunnistettujen vision
osien osalta mitä toimenpiteitä pitää tehdä tai mitä pitää tapahtua, jotta tavoitteisiin päästään.
Jokaista kolmea näkökulmaa (elinkeino, asukkaat ja tuetut kuljetukset) pohti oma ryhmä.
Tämän jälkeen ryhmät miettivät vastuutahoja vision osille. Tulokset esiteltiin, ja lopuksi
osallistujat saivat merkitä kaikki ne vision kohdat, joiden kehittämisessä haluaisivat olla
mukana. Työpajoihin osallistui oleellisia alueellisia sidosryhmiä ja asiantuntijoita julkiselta,
yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta.

Hankkeessa toteutettiin 30 haastattelua syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Haastatellut
organisaatiot on lueteltu liitteellä (Liite 1).  Haastatteluissa kysyttiin mm. maaseudun
liikkumisen nykytilasta (SWOT) ja haasteista, ratkaisuehdotuksista, liikkumispalveluiden
sisällöstä ja kohderyhmistä sekä liiketoimintamalleista. Lisäksi kysyttiin lainsäädännön
tuomista mahdollisuuksista ja esteistä sekä muutostarpeista.

Alueellisten työpajojen, haastatteluiden sekä kirjallisuuden pohjalta järjestettiin
projektiryhmän sisäinen aivoriihi, jonka pohjalta saatiin hankkeen alustavat tulokset.  Tämän
jälkeen pidettiin yksi valtakunnallisen konsolidointityöpaja, jossa jatkojalostettiin, priorisoitiin
ja validoitiin alustavia tuloksia. Lisäksi työpajassa luotiin valtakunnallinen maaseudun
liikkumispalveluiden visio. Projektiryhmä järjesti toisen sisäisen aivoriihen, jossa
konsolidointityöpajan pohjalta viimeisteltiin lopulliset tulokset.
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2. Maaseudun liikkumisen nykytila

2.1 SWOT ja haasteet

Hankkeessa maaseudun liikkumisen nykytilaa analysointiin SWOT-analyysillä, jonka
tarkoituksena on selventää tarkasteltavan toimintaympäristön tai toimintamallin vahvuuksia
(S), heikkouksia (W), mahdollisuuksia (O) ja uhkia (T). Työssä SWOT-analyysiä täydennettiin
tarkastelemalla myös nykytilan keskeisimpiä haasteita (C) liikkumisessa ja sen
järjestämisessä. Tarkastelun havainnot ja tulokset perustuvat ensisijaisesti hankkeessa
tehtyihin asiantuntijahaastatteluihin, mitä on täydennetty hankkeen työpajojen ja
kirjallisuuden tulemilla. Analyysin selkeyttämiseksi tarkastelu on jaettu neljään osa-
alueeseen: toimijat, teknologia, toimintaympäristö sekä palvelut ja markkinat. Alla taulukoissa
3-6 on esitetty SWOT-analyysin keskeisimmät tulemat näissä kategorioissa ja taulukoon 7 on
koottu maaseudun liikkumisen keskeiset haasteet.

Taulukko 3. Maaseudun toimijoiden SWOT-analyysi.

Maaseudun liikkumisen vahvuutena toimijoiden kannalta koetaan erityisesti vahva päättäjien
yhtenäinen ymmärrys nykytilan haasteista ja kehitystarpeista. Yleisen tietoisuuden ja
kehitystarpeiden ymmärryksen katsotaan tukevan ja helpottavan liikkumisratkaisujen
kehittämistä ja siihen tarvittavien investointien käynnistämistä. Maaseudun vahvuudeksi
nostetaan myös Kela, jonka toiminta ja palvelut kattavat koko maan ja joka toimii yhtenäisellä
toimintamallilla Suomessa.

Toimijoiden kannalta maaseudun liikkumisen heikkoutena pidetään toimijoiden siiloutumista,
mitä on havaittavissa niin organisaatioiden sisällä kuin myös niiden välillä. Siiloutumisen
katsotaankin olevan yksi suurin kehitystarve maaseudun liikkumisessa. Toimijoiden
heikkouksiksi nähdään myös resurssien riittämättömyys, joka osaltaan voi myös aiheuttaa
osaamattomuutta ja joustamattomuutta hankinnoissa ja sopimus-asioissa, mitä myös
pidetään toimijoiden merkittävinä heikkouksina nykytilassa.

Siiloutumisen purkaminen ja sitä kautta syntyvää yhteistyötä organisaatioiden, kuten kunnat,
ELY:t, Kela, välillä pidetään merkittävimpänä mahdollisuutena maaseudun
liikkumisratkaisujen kehittämisessä. Yhteistyön ja kyytien yhdistelyn uskotaan tuovan niin
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taloudellisia säästöjä kuin tarjoavan uusia liikkumispalveluita, mitkä voivat myös nostaa
maaseudun liikkumisen palvelutasoa. Toimijoiden kannalta keskeisenä mahdollisuutena
pidetään myös lähitulevaisuudessa tapahtuvia suuria toimintamalli- ja lakimuutoksia, jotka
mahdollistavat toimijoiden välisen yhteistyön edistämisen ja vanhojen toimintamallien
kehittämisen.

Toimijoiden kannalta keskeisimmiksi uhiksi hankkeessa tunnistettiin subventioiden
väheneminen ja julkisen rahan riittämättömyys. Lisäksi uhkana koettiin tulevien uudistusten
toteuttamisen vajavaisina niin, että siiloutumista edelleen esiintyy ja mahdollisesti jopa
korostuu tietyillä osa-alueilla. Erityisesti, jos yhteistä visiota ei ole ja yhteistyötä ei onnistuta
rakentamaan, siiloutumista ja toiminnan osaoptimointia voi myös tulevaisuudessa tapahtua.

Taulukko 4. Maaseudun teknologioiden SWOT-analyysi.

Teknologian kannalta keskeisenä vahvuutena nähdään Suomen kansainvälisellä tasolla
mitattuna hyvin kehittynyt ICT infrastruktuuri ja sen kattavuus. Samalla Suomessa yleisesti
ottaen asenteet ja tahtotila digitaalisiin uusiin palveluihin on hyvä ja ihmiset ovat tottuneet
niitä käyttämään. Vaikka yleisellä tasolla tietoliikenneverkkojen kattavuus on Suomessa
hyvä, niin maaseudulla löytyy selviä katvealueita, joilla verkkotarjonta on heikkoa tai
olematonta. Tämä aiheuttaa suurta kontrastia alueiden välillä. Yleisestä
digitalisaatiokehityksestä huolimatta erityisesti liikennealan toimijoiden katsotaan
omaksuneen suhteellisen hitaasti uusia teknologioita ja niiden mahdollistamia uusia
toimintamalleja.

Teknologian ja datan tuomina mahdollisuuksina maaseudulle koetaan paremmat edellytykset
yhteistyölle sekä läpinäkyvän tiedon myötä selkeämpi ja todennettuun tietoon perustuva
päätöksenteko. Teknologian kannalta selkeänä vahvuutena pidetään myös sitä, että monilla
jo olemassa olevilla ratkaisuilla ja järjestelmillä nykyistä maaseudun liikkumista voitaisiin
kehittää ja tehostaa. Tällaisia ratkaisuja ja järjestelmiä ovat esimerkiksi
älypuhelinsovellukset, mobiilimaksujärjestelmät, reitinsuunnittelusovellukset, ajo-
optimointisovellukset, Digitransit-tietokanta ja teknologia-alustat. Hankkeessa ei tunnistettu
yhtään keskeistä uhkaa, mikä olisi erityisesti maaseudun liikkumisen kannalta selvä uhka
tulevaisuudessa. Toisaalta avoimeen tietoon ja verkon välityksellä välitettävään tietoon
liittyvät aina tietoturvariskit, mitkä tulee myös maaseudun liikkumisen tulevaisuudessa
huomioida.
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Taulukko 5. Maaseudun toimintaympäristön SWOT-analyysi.

Kaupunkeihin verrattuna maaseudun naapurituntemus ja luotto ihmisten välillä nähtiin
tulevaisuuden maaseudun liikkumisratkaisuiden kannalta keskeisenä vahvuutena. Ihmisten
välinen luotto ja naapurituntemus saattavat osaltaan lisätä myös yhteenkuuluvuuden ja
paikallisuuden arvostamista, mitkä myös koettiin maaseudun vahvuuksina. Paikallisuus ja
yhteenkuuluvuus korostavat myös erilaisten seurojen ja järjestöjen roolia maaseudun
toimijoina ja usein vastaavat ei kaupalliset toimijat voivatkin olla keskeisessä roolissa
maaseudun kehityksessä. Liikennealalla vallitsevaa kokeilukulttuuria pidetään myös yhtenä
maaseudun toimintaympäristön vahvuutena, koska halu kokeilla ja testata asioita pienessä
mittakaavassa ennen varsinaista käyttöönottoa on kova.

Maaseudun määritelmä itsessään kuvaa maaseudun heikkouksia: harvaan asuttu alue, jossa
välimatkat palveluiden ja asuntojen välillä ovat kohtuullisen pitkiä. Hajanainen ja suhteellisen
pientä väestöä palvelevan infrastruktuurin laadukas kunnossapito on haasteellista toteuttaa
nykyisillä resursseilla ja siksi maaseudun liikenneinfrastruktuuria pidetään rajoittavana ja
toimintaympäristön heikkoutena. Vastaavasti kuin infrastruktuurin kunnon ylläpito, myös itse
liikkumispalveluiden tehokas ja kattava tarjonta on haasteellista toteuttaa alueilla, jossa
väestöä on vähän, liikkumistarpeet hajanaiset ja välimatkat pitkiä.

Hankkeessa maaseutujen mahdollisuutena pidetään Suomen suhteellisen kattavaa
rataverkkoa, jos pienten taajamien yhteydessä olevia juna-asemia ja seisakkeita voitaisiin
hyödyntää tehokkaasti. Näin ollen raideliikenne voisi tarjota hyvä ja nopean runkoyhteyden
maaseudulta kaupunkialueille ja muihin työpaikka keskittymiin. Kuitenkin tällä hetkellä
maaseuduilla raideliikenteen saavutettavuus ei toteudu.

Maaseudun liikkumisen merkittävimpinä uhkina pidetään infrastruktuurin rapautumista ja
väestön entistä vahvempaa keskittymistä kaupunkeihin, mikä tarkoittaa sitä, asukastiheys
laskee entisestään. Uhkana tunnistetaan myös ihmisten jääminen liikkumispalveluiden ja
vapaan liikkumisen ulkopuolelle, mikä koskee etenkin vähävaraisia ja ajokortittomia, kuten
nuoria ja vanhuksia.
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Taulukko 6. Maaseudun palvelut ja markkinat SWOT- analyysi.

Maaseudun liikkumispalveluiden ja -markkinoiden vahvuutena pidetään nykymallissa
palvelevaa ja helposti saatavissa olevaa taksitoimintaa ja muita yhteiskunnan maksamia
kuljetuksia sekä erityisen kattavaa postin jakelua, mitkä muodostavat selkeän runkoliikenteen
lähes kaikkialla maaseuduilla. Toisaalta toimintaympäristön vahvuutena tunnistettu
naapurituntemus ja yhteenkuuluvuuden tunne luovat otollisen pohjan jakamistaloudelle ja
vertaispalveluille.

Markkinoiden ja palveluiden heikkoutena pidetään nykyjärjestelmän kestämättömän kallista
toteutusta. Nykyiset toimintamallit tarjoavat yksilöille räätälöityjä liikkumisratkaisuja lähes
paikasta riippumatta, mistä muodostuu yhteiskunnalle todella suuria kustannuksia. Toisaalta
heikkoutena pidetään sitä, että maaseudulla pienten volyymien vuoksi täysin
markkinavetoiset liikkumisratkaisut koetaan mahdottomuutena ja siksi julkista tukea ja
subventioita tarvitaan vapaan liikkumisen turvaamiseksi. Markkinoiden niukkuus tarkoittaa
myös sitä, että erilaisia palveluita maaseudulla on tyypillisesti vähän ja kilpailu on vähäistä.
Rajallinen palvelutarjonta heikentää myös kuluttajien valinnanmahdollisuutta
liikkumisessaan.

Liikkumispalveluiden ja -markkinoiden mahdollisuuksina hankkeessa nostettiin kyytien
yhdistäminen ja matkojen ketjuttaminen. Näiden koetaan tarjoavan säästöjä ja tehostavan
toimintaa, minkä puolestaan uskotaan jopa parantavan nykyistä liikkumisen palvelutasoa.
Mahdollisuutena nähdään myös palveluiden mobilisointi. Silloin palvelut voitaisiin erilaisia
uusia toimintamalleja, teknologioita ja ratkaisuja hyödyntäen viedä lähemmäs kuluttajia sen
sijaan, että kuluttajat hakeutuva palveluiden luo.

Maaseudun liikkumismarkkinoiden suurimpana uhkana koetaan, että subventiot ja julkinen
raha vähenevät. Kaupallisille toimijoille tämä tarkoittaisi varmasti hintojen nostoa, palveluiden
karsimista ja niiden keskittymistä vain parhaiten tuottaviin linjoihin ja alueisiin. Uhkaksi
tunnistettiin myös tuleva uusi liikenteen lainsäädäntö, mikä saattaa merkittävästi vaikuttaa
taksipalveluiden hinnoitteluun ja saatavuuteen maaseuduilla.

SWOT-analyysin lisäksi hankkeessa tarkasteltiin maaseudun liikkumisen keskeisimpiä
haasteita nykytoiminnassa. Taulukossa 7 haasteet on luokiteltu SWOT-analyysin mukaisesti
neljään osa-alueeseen. Toimijoiden kannalta merkittävimpänä haasteena pidetään
toimijoiden siiloutuneisuutta ja yhteisen vision sekä tahtotilan puutetta. Toimijoita koskevana
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haasteena koetaan myös se, että nykyisessä toimintamallissa ei ole tahoa, joka vastaisi
kokonaisuuden hallinnasta ja järjestämisestä, vaan toimintaa tehdään osaoptimointina.

Teknologian näkökulmasta keskeinen haaste on osaamattomuus ja ammattitaidon puute
liikkumisen järjestämisessä, mikä johtuu muun muassa henkilöstöön liittyvästä
resurssipulasta ja toimijoiden haluttomuudesta omaksua uusia toimintamalleja ja ratkaisuja.
Toimintaympäristön näkökulmasta keskeinen haaste on yhteisen vision ja tahtotilan
puuttuminen, mitkä ajavat asioiden hitaaseen ja osittain jopa poukkoilevaan kehittymiseen.
Toimintaympäristön haasteena pidetään myös kysynnän hyvin epätasaista jakautumista,
mikä johtuu suhteellisen pienistä asukasmääristä ja rajallisista liikenteen runkokuljetuksista,
kuten esimerkiksi koulukyydit arkena.

Maaseudun liikkumismarkkinoiden ja -palveluiden haasteena nähdään epätasapaino henkilö-
ja tavarakuljetusten välillä, jossa rahti ja sen tuoma raha tuntuu hallitsevan. Palvelun
tarjonnan kannalta selkeä haaste maaseuduilla on pula asiakkaista, mikä tarkoittaa hyvin
rajoittuneita markkinoita ja vähäistä tarjontaa. Loppukäyttäjän näkökulmasta maaseudun
liikkumispalveluiden haasteena nähdään myös esteettömyys, mikä saattaa osalle asiakkaista
olla rajoittava tekijä. Toisaalta maaseudun palvelutaso on myös selvästi kaupunkeja alempi
ja se saattaa johtaa jopa tilanteisiin, jossa saman kulkuvälineen käyttö matkalla ei onnistu
maaseudulla vaikka kaupungissa se onnistuisikin. Esimerkiksi maaseudulla linja-
autopysäkillä ei ole esteetöntä kulkua ajoneuvoon vaikka kaupungissa se terminaalissa
olisikin asiallisesti järjestetty.

Taulukko 7. Maaseudun liikkumisratkaisujen haasteet.
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2.2 Liikkumispalvelut, pilotit ja kehityshankkeet

Tässä kappaleessa esitellään syksyllä 2016 tehdyn kirjallisuusselvityksen pohjalta
maaseudun kannalta oleellisia liikkumispalveluita, pilotteja ja kehityshankkeita. Aiheen
ympärillä on paljon toimintaa Suomessa, ja kaikkea ei ole julkisesti raportoitu. Lisäksi
pilotteja ja palveluita tulee jatkuvasti lisää, ja näin ollen selvitys ei ole kaikenkattava.

Pihka

Pirkanmaalla yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostamista ja järkeistämistä on
tarkastelu jo pitkään ja asia on jatkuvasti ollut vierillä. Viimeisin asiaan syventynyt hanke
Yhteiskunnan korvaaminen kuljetusten tehostaminen - esiselvitys Pirkanmaalla (PIHKA)
valmistui vuonna 2015. Selvityksen mukaan nykytoimintamallia tehostamalla, toimijoiden
välisellä yhteistyöllä ja järkevällä kuljetusten yhdistelyllä voitaisiin Pirkanmaalla säätää
VPL-, SHL- ja SVL-matkojen järjestämisessä noin 15 prosenttia, mikä noin 26 miljoonan
euron vuosikustannuksista vastaa noin 4 miljoonaa euroa. Tutkimuksen aineistona
käytettiin aluetaksin ja Tampereen logistiikan (nykyään Tuomi Logistiikka Oy) tarjoamaa
kuljetustoteutumaan perustuvaa dataa, mikä mahdollisti yksityiskohtaisen tarkastelun ja
kuljetusten optimoinnin. (Liimatainen ym. 2015) Suoraa jatkoa PIHKA:lle ei ole vielä,
mutta Pirkanmaalla on proaktiivisesti useiden toimijoiden yhteistyöllä jo valmistauduttu
tuleviin maakunta-, laki- ja sote-uudistuksiin.

EKSOTE

EKSOTE on mukana Etelä-Karjalan liikkumispalveluiden kehittämishankkeessa (TEKES-
rahoitettu). Lisäksi liikkuvat palvelut on kehitysvaiheessa oleva konsepti, joka osaltaan
voi korvata tuettua liikennettä. EKSOTEssa on meneillään kaksi hanketta palvelujen
kehittämiseen liittyen. Martti – Maaseudun palvelujen kehittäminen -hanke ideoi ja
kokeilee uusia hyvinvointiteknologian ja sähköisten työkalujen hyödyntämisen
mahdollisuuksia erityisesti haja-asutus ja maaseutualueiden palvelutarpeet huomioiden.
Toinen hanke on Alueellisten toimintamallien kehittäminen ja jalkauttamisen vaatimat
toimenpiteet - EKSOTEn kehittämisohjelma.  Hanke keskittyy laajasti palvelujärjestelmän
uudistamiseen ja toimintamalleihin mukaan lukien henkilökuljetukset. Lisäksi
EKSOTEssa on päättyneissä hankkeissa suunniteltu liikkuvia palveluita, ml. liikkuva
laboratorio.

Ylläs Around4

Ylläs Around on Ylläksen hiihtokeskuksen alueella keväästä 2016 sesonkeina (marraskuu-
huhtikuu) asti toiminut liikkumisen palvelu ja mobiilisovellus, jonka avulla voidaan hakea eri
vaihtoehdoja haluamille reiteille sekä nähdä tarjolla olevat kulkuvälineet. Sovelluksen kautta
voidaan myös ostaa matkaliput linja-autoon, taksiin tai ne yhdistävään matkaan.
Taksimatkan voi halutessaan myös jakaa muiden käyttäjien kanssa. Esimerkkejä matkoista,
joita voidaan ostaa sovelluksen kautta:

· Kittilän lentokentältä tai Kolarin rautatieasemalta majapaikkaan, esimerkiksi linja-
auton ja taksin yhdistävällä matkalla. Sovelluksen kautta tehdyn tilauksen johdosta
taksi valmiiksi odottamassa linja-auton saapuessa Ylläkselle. Yhteydet tarjotaan
kaikilta lennoilta ja junavuoroilta.

· Kimppataksilla majoituksesta esimerkiksi kauppaan, Lainion lumikylään tai
Konijänkän kotieläinpihalle.

4 Ylläs Around http://www.yllas.fi/tietoa-alueesta/yllas-around.html
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· Sesonkina Ylläksen alueella liikkuu lentokenttä-, juna- ja skibusseja yli 50 vuoroa
päivässä. Niillä voi matkustaa myös lyhyitä kylän sisäisiä matkoja.

Ylläs Around on liikkumispalvelun kokeilu, jonka on mahdollistanut Liikennevirasto, Kolarin
kunta ja Ylläksen Matkailuyhdistys sekä Telia Company (palvelu siirtynyt sittemmin Semel
Oy:n hallintaan). Kokeilun ja palvelun tavoitteena on toteuttaa liikkumisen palvelut Ylläksellä
niin, että matkailija voisi lomailla ja käyttää koko alueen monipuolisia palveluita ilman omaa
autoa. Palvelua pyritään laajentamaan tulevaisuudessa vähitellen, jotta koko matkaketjun
kotiovelta loma-asunnon ovelle voisi ostaa samasta sovelluksesta ja matkan tehdä yhdellä
tunnisteella. Myös paikallisliikennettä pyritään kehittämään niin, että se voisi joskus sisältyä
majoituksen hintaan. Alueellisen liikennöintitiedon digitalisointi on osa kokeilua.
Tulevaisuudessa on sovelluksen kautta mahdollista hankkia myös lisäpalveluita, kuten
tavarajakelua, ruoka-/ateriajakelua ja moottorikelkkojen vuokrausta.

Kätevä5

Seinäjoella toteutettiin 14.11-2016 – 30.4.2016 Kätevä -palvelun kokeilujakso. Kätevä
Seinäjoki oli liikkumispalvelukonsepti, joka suunnattiin Seinäjoen kaupungin asukkaille
parantamaan julkisen liikenteen saavutettavuutta ja kattavuutta yhdistämällä kaupungin
paikallisliikennettä, kutsubussia ja taksipalveluita. Kätevä Seinäjoki tarjosi kolme erilaista
liikkumispalvelupakettia (kts. taulukko 8), josta asiakas valitsi itselleen sopivimman
palvelupaketin ja maksoi palvelun käytöstä palvelupaketin kiinteän kuukausimaksun. Valittua
palvelupakettia pystyi vaihtamaan kuukausittain. Palvelu perustui mobiilisovellukseen, jonka
kehittäjänä on ollut itävaltalainen Fluidtime Data Services GmbH.

Taulukko 8. Kätevä Seinäjoen palvelupaketit

Palvelukehittämisessä ovat olleet mukana Sito Oy, linja-autoyritykset Komia liikenne ja
Pahkakankaan liikenne, Seinäjoen keskustaksi (kokeiluvaiheessa myös
asiakaspalvelupisteenä), Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö Into
Seinäjoki sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Pilotin kehittämistä on rahoittanut myös
Tekes. MaaS-operaattorikonsortiona palvelussa toimivat Sito, liikennöitsijät sekä Seinäjoen
kaupunki.

Föli ja Fölix6

5Kätevä seinäjoki http://katevaseinajoki.fi
6 Turun seudun joukkoliikenne Föli http://www.foli.fi/
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Turun seudun joukkoliikenne, Föli, on toiminut heinäkuusta 2014 alkaen. Siinä ovat mukana
Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto ja Rusko. Seudullisen joukkoliikenteen alkamisen
myötä kuntarajat ylittävästä joukkoliikenteestä on tullut edullisempaa ja joustavampaa. Fölin
bussireitit ja aikataulut suunnittelee joukkoliikennetoimisto ja joukkoliikennettä ajavat
liikennöitsijät valitaan kilpailutuksen kautta. Lokakuussa 2016 Turku otti yhtenä
ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina käyttöön suomalaisen Linkker Oy:n valmistamia
sähköbusseja. Hankinnan mahdollistajina Turun kaupunginhallituksen rahoituspäätös sekä
TEM:n investointituki

Fölin hinnat ovat aina tasataksaisia (esim. aikuisen kertalippu päivisin 3€, lapset alle 15-v
1,50€ v. 2017) matkan pituudesta ja kuntarajoista riippumatta. Lippuihin kuuluu myös 2
tunnin vaihtoaika. Lisäksi joukkoliikenteessä myönnetään alennuksia lasten ja nuorten lisäksi
opiskelijoille, senioreille ja vammaisille tietyin edellytyksin. Sotainvalidit ja -veteraanit
matkustavat veloituksetta.

Fölin palveluihin kuuluvat nettipohjainen reittiopas sekä PayiQ:n toteuttama mobiilisovellus,
jonka kautta voi ostaa koko Fölin alueella voimassa olevia kertalippuja ja matkailijalippuja
sekä TurkuCardeja. Sovelluksessa myydään myös yhdistelmälippuja, jolloin lippu sisältää
sisäänpääsyn tapahtumaan sekä bussilipun. Lisäksi jokaisessa kuudessa kunnassa Fölin
palvelupiste matkalippujen ja -korttien ostamiseen.

Kaarinassa, Liedossa ja Naantalissa toimiva kutsuliikenne on osa Turun seudun avointa
joukkoliikennettä. Kutsuliikenteessä bussi ei liikennöi kiinteää reittiä, vaan reitti muodostuu
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja auto voi pysähtyä pysäkkien ulkopuolella. Tilaus toimii
tällä hetkellä puhelintilauksena kutsuliikennelinjan autoon. Liikennöintiajat ovat rajalliset ja
ruuhkaisina aikoina on mahdollista, että kaikkia tilauksia ei voida suorittaa.

Raisiossa toimii myös Fölix -palvelu, joka yhdistää taksin joustavuuden ja Fölin edullisen
hinnan. Taksi noutaa tai vie asiakkaan esim. kotiovelta lähimmälle Föli-bussipysäkille. Tällä
hetkellä palvelu toimii Raision alueella linjojen 6 ja 7 rajatuilla vuoroilla (ma-pe 16-22 ja la-su
8-20). Taksi on tilattava vähintään tuntia ennen matkaa ja matkan kokonaishinta on enintään
8 euroa, josta taksin osuus on 5 euroa ja bussin 3 euroa (aikuisen normaali taksa).

Tuup7

Tuup Oy tarjoaa käyttäjille Android-laitteissa (Google Play) ja iPhoneissa (AppStore)
toimivaa ilmaista sovellusta, jonka avulla käyttäjä voi suunnitella reitin, jolle sovellus tarjoaa
ja vertailee eri liikkumisvaihtoehtoja. Tällä hetkellä näytettäviä liikkumisvaihtoehtoja ovat
joukkoliikenne, kävely, pyöräily, yhteiskäyttöautot, taksi, kaupunkipyörät. Lisäksi sovellus
näyttää sekä pysäkkikohtaiset aikataulut busseille, junille, raitiovanuille ja metrolle että
matkakohtaisia lisätietoja kuten matka-ajan ja hiilidioksidipäästöt Matkojen hinnat perustuvat
Tuup:n ja palveluntarjoajien kahdenkeskisiin sopimuksiin.

Keväästä 2017 alkaen Tuup on tarjonnut Oulussa sovelluksensa kautta Kyyti-palvelua, joka
on ”halpataksi” tarjoten kuljetuksia kolmessa eri palveluluokassa; taksimaisen Express-
palvelun, hieman joustavamman Flexin tai halvimman Smartin. Käyttäjä voi vaikuttaa
merkittävästi hintaan antamalla kuljetuspalvelun tarjoajalle enemmän mahdollisuuksia
kuljetusten yhdistelyyn joustaen matka- ja odotusajassa. Lähiaikoina Kyyti-palvelu laajenee
Vaasaan, Turkuun, Kuopioon, Jyväskylään, Joensuuhun, Tampereelle, Lahteen ja Helsinkiin.

Kyytien maksaminen onnistuu suoraan sovelluksen kautta, ja tulevaisuudessa sovelluksen
kautta maksaa myös muut liikkumispalvelut nopeasti ja turvallisesti. Tulevia tarjottavia
palveluja ovat mm. kaukojunat (yhteistyössä VR:n kanssa), Helsingin seudun joukkoliikenne,
muiden kaupunkiseutujen joukkoliikenne, taksien tilaus ja vuokra-auton varaaminen.

7 Tuup Oy http://tuup.fi/
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ShareIt8

Shareit Blox Car on Suomen kattava autojenvertaisvuokrauspalveluja tarjoava yritys.
Shareit:n palvelujen kautta jaetaan tulevaisuudessa kaikkea mahdollista autoista veneisiin.
Tällä hetkellä palvelussa on jaettavana reilut 100 ajoneuvoa Helsingistä Ylläkselle. Shareitin
yhteistyössä If:in kanssa lanseeraama vertaisvuokraukseen varta vasten luotu Shareit Turva
-vakuutus turvaa auton omistajan vuokrauksen ajaksi. Palvelussa auton omistaja itse
määrittelee autolle vuorokausihinnan ja auton saatavuuden. Omistaja määrittelee myös
hinnan lisäkilometreille. Käyttäjä maksaa vuokrauksen aikana käyttämän polttoaineen.

Shareit:n palvelu tarjoaa ja mahdollistaa yksityishenkilöiden vertaisvuokrausauton
käyttämisen bussireitin varrelle sekä matkaketjun ohelle mahdollistaen henkilöautojen
edulliset tunti-, vuorokausi- ja viikkovuokraukset. Vertaisvuokrauspalvelu mahdollistaa
joustavan liikkumisen muun muassa pohjoisen hiihtokeskuksissa henkilöille, joilla ei ole
omaa autoa käytettävissä.

Yllästiketti9 10

Yllästiketti toinen Ylläksen alueella toimiva älypuhelinsovellus, jonka avulla käyttäjä voit
ostaa lippuja linjaliikenteeseen ja alueen tapahtumiin.  Esimerkkejä Ylläs Tiketin kautta
ostettavista lipuista:

· Kittilän lentokentältä tai Kolarin rautatieasemalta Ylläsjärvelle tai Äkäslompoloon

· Liput Skibussiin ja Ylläs Shuttleen, joka tarjoaa liityntäliikenteen ONNIBUSSI-
yhteyksien pysäkiltä majapaikkaan. Jos käyttäjä majoittuu alle 500 metrin päässä
lähimmästä YlläsShuttlen pysäkistä, pääsee käyttäjä mökin ovelle tai ovelta samaan
hintaan.

· Ravintola Taigan keikkaliput, Äkäshotellin (Pirtukirkon) tanssiliput ja Lainio Snow
Villagen pääsyliput

· Latumaksut

Kaikki sovelluksen kautta ostettavat liput kelpaavat Ylläksen alueella lippuun merkityssä
joukkoliikenteessä tai tapahtumassa. Lippu on kertalippu, joka on voimassa joko
vuorokauden tai siihen saakka, kunnes se sisäänpääsyn yhteydessä mitätöidään. Lippu tulee
esittää kuljettajalle tai sisäänpääsyä valvovalle taholle. Maksettu lippu pitää pystyä
näyttämään koko palvelun käytön ajan. Samalla puhelimella voi tilata useamman lipun (esim.
yhdessä kulkevat henkilöt).

Palvelun tuottaa PayiQ Oy, joka kehittää älykkäitä ja turvallisia pilvipohjaisia julkisen ja
yksityisen liikenteen mobiiliratkaisuja. Matkat voidaan maksaa jälkiveloitteisella Svea
laskutuksella, pankki- ja luottokortilla (Visa ja Mastercard) tai MobilePaylla. Kaikissa
maksutavoissa lipun hintaan lisätään maksutapalisä, joka näkyy lippua valittaessa.

24Rent11 & Gonow!12

24 Rental Network Oy hallinnoi ja tarjoaa yhteiskäyttöautojen vuokraamista verkossa ympäri
vuorokauden kahden palvelun kautta: 24Rent ja Gonow!. 24Rent toimii
itsepalveluperiaatteella ja palvelulla on yli 50 000 käyttäjää eri puolella Suomea yli 20

8 Shareit Blox Car https://www.shareitbloxcar.fi/
9 Ylläs Tiketti http://www.yllas.fi/tietoa-alueesta/yllas-tiketti.html
10 Ylläs Tiketti Mobiilisovellus https://payiq.net/yllas/mobi-fi.html
11 24Rent https://www.24rent.fi/#/
12 Gonow! https://www.gonow.fi/
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paikkakunnalla. Palvelu kattaa erilaisia ajoneuvoluokkia, kuten henkilö-, paketti- ja
sähköautoja sekä minibusseja.

Gonow!-palvelun hinnoittelu perustuu minuuttipohjaiseen veloitukseen mobiilisovelluksen
(Android ja Apple) kautta. Palvelu tarjoaa ympäristöystävällisiä hybridiautoja Helsingin ja
Vantaan alueilla. Vuokrauksen hinta kattaa sekä polttoaineet että parkkeerauksen.
Mobiilipalvelun kautta vuokraaja näkee autojen sijainnin ja kykenee avaamaan ovet
vuokraamastaan autosta, jonka sisällä auton avaimet odottavat.

Itsepalvelun, avaimettoman sisäänkäynnin ja mobiilipalvelun myötä molemmat konseptit
mahdollistavat toimimisen myös hyvin pienissä asutuskeskittymissä sekä operoinnin näiden
välillä.

Pietarsaaren Vippari13 14

Pietarsaaren joukkoliikenne on vuodesta 1998 asti toiminut kutsuohjautuvasti. Vippari-nimeä
kantava palvelulinja kattaa kaikki matkustajaluokat ja autot noutavat asiakkaat tilauksesta
kotoa.

Vipparin ajoreitit rakentuvat asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, ja tilaukset on tehtävä
viimeistään tuntia ennen toivottua kyytiä. Tilaus hoidetaan soittamalla välityskeskukseen,
johon ilmoitetaan haluttu aika, noutopaikka ja päämäärä. Tämän jälkeen tilauskeskuksen
järjestelmät laskevat, minkä bussin reittiin asiakkaan toiveet parhaiten soveltuisivat.
Ruuhkaisina aikoina aikoja joudutaan ajoittain sovittelemaan. Kaikki palvelun piirissä olevat
ajoneuvot on varustettu päätelaitteilla, jotka ohjaavat autot oikeaan osoitteeseen ja auttavat
välttämään tarpeetonta ajoa.

Kokemukset ovat vuosien kuluessa olleet positiivisia ja nykyään palveluja on alettu
käyttämään yhä enemmän työmatkoilla. Palvelu mahdollistaa myös, että vanhemmat ihmiset
voivat asua kotonaan, koska heillä on liikkumismahdollisuus huokeaan hintaan. Vippari
hoitaa kaupungin kuljetuspalvelut päiväaikaan.

Kyytiin!15

Kaustisen seutukunta muodostuu kuudesta kunnasta (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho,
Toholampi, Veteli) ja Kannuksen kaupungista. Alue on maaseutumaista, pääosin harvaan
asuttua aluetta, jonka asukasmäärä on yhteensä noin 19 000. Alueella tapahtuvan julkisen
liikenteen saavutettavuus on laskenut huomattavasti viime vuosina, jolloin julkisen liikenteen
hyödyntäminen asioinnissa on muodostunut haastavaksi useissa kunnissa. Autottomien tai
huonokuntoisten henkilöiden liikkuminen ilman apua tai yksityistä taksipalvelua on vaikeaa.

Keväällä 2015 käynnistettiin ensimmäinen kuljetusten yhteissuunnittelu, jonka tavoitteena oli
yhdistää sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden kuljetukset, oppilaskuljetukset sekä ELY -
keskuksen avoin joukkoliikenne. Kyytiin!-hanke on tällä jatkumoa ja hankkeen tavoitteena on

· muodostaa joukkoliikenteestä ja henkilökuljetuksesta hallitumpi ja tehokkaampi
kokonaisuus yhdistämällä eri sektorien, kuntien ja ELY:n kuljetuksia

· kehittää monipalveluliikenteen toimintamalleja maaseudulle

13 Vippari-joukkoliikenne http://www.jakobstad.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/liikenne/vippari-
joukkoliikenne
14 Pietarsaaressa kehitetty pikkukaupunkiin soveltuva joukkoliikenne https://ilmasto-
opas.fi/fi/kunnat/ratkaisuja/toimialan/-/artikkeli/c/7dd7c173-0e4a-4607-8e22-
cd51d6ef2778/a/5881c257-59de-4d6f-94ab-4605096cdee0/pietarsaaressa-kehitetty-pikkukaupunkiin-
soveltuva-joukkoliikenne.html
15 Kyytiin! http://www.kase.fi/seutukunta/index.php?sivu=kyytiin
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· löytää alueelle soveltuvien älyliikenteen ja kutsujoukkoliikenteen yhdistelmiä

· levittää uusia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti

Pitkällä aikavälillä Kyytiin!-hankkeen tavoitteena on vaikuttaa muun muassa asiointiliikenteen
turvaamiseen ja parantamiseen maaseutualueilla sekä tehokkuuden lisäämiseen ja
taloudellisiin säästöihin kuljetuspalveluissa. Rahoittajana toimii maa- ja metsätalousministeriö
Maaseutupolitiikan neuvosto MANEn suosituksesta.

Hankkeen myötä on jo saavutettu hyviä kokemuksia mm. Lestijärven kunnan uudenlaisen
koulukuljetusten kilpailutuksessa. Siinä tarjoajat saavat itse määrittää kuljetusreitit, kunhan
annetut reunaehdot täyttyvät. Hankintatavan muutoksen myötä kunta on saanut enemmän
tarjouksia ja saavuttanut merkittäviä, lähes 30 prosentin taloudellisia säästöjä vaikka
reittimäärät ovat kasvaneet.

Maaseudun tuetut liikkumispalvelut kaikkien käyttöön (MATKA)

MATKA-hankkeessa tavoiteltiin julkisesti rahoitettujen liikkumispalveluiden tehostamista
Kainuun sote-alueella. Suhteellisen harvaan asuttuna seutuna se kärsii julkisen liikenteen
reittien ja matkustaja määrien pienenemisestä. Tämä muuttaa alueellisten
liikkumispalveluiden luonnetta nyt ja lähitulevaisuudessa. Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymän käynnistämässä hankkeessa etsittiin sekä vaihtoehtoisia
että korvaavia toimintatapoja liikkumismahdollisuuksien parantamiseksi. Muina tavoitteita on
saada joukkoliikenteeseen lisää asiakkaita sekä tarjota kuljetuspalveluja alueille, jotka
muutoin olisivat kokonaan vailla.

MATKA-hanke koostui kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä työvaiheessa Kainuun soten
kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille luotiin mahdollisuus pienempiin matkakuluihin
tarjoamalla halukkaille matkustusvaihtoehdoksi avoimen joukkoliikenteen palveluita
maksutta. Ensimmäisen vaiheen toteutus aloitettiin kesäkuussa 2016, jolloin soten
kuljetuspalveluasiakkaille tarjottiin kesän ajan mahdollisuus kokeilla bussilla matkustamista
taksimatkan sijaan ilman omavastuuosuutta. (Weiste & Tolonen 2016).

Hankkeen toisessa vaiheessa avattiin kokeiluluonteisesti Kainuun soten tilaamat
kimppataksipalvelut myös itse maksaville asiakkaille. Taksit pystyivät ottamaan soten
kimppakyyteihin käytössä olevan tilan puitteissa myös muita matkustajia seuraavin ehdoin
(Weiste & Tolonen 2016):

· Itse maksavalta asiakkaalta perittiin matkasta soten asiakkaan omavastuuosuuden
suuruinen maksu, Kainuun sotelta laskutettiin vain asiakkaan vuoksi ajetut
lisäkilometrit, jotka oli mahdollista lisätä soten laskuun.

· Laskutus vain yhden henkilön mukaan, jos lisäreitillä ei ollut soten asiakkaita.

· Itsemaksava asiakas ei lisännyt henkilömäärää (ajotaksamaksu) Kainuun sotelle
osoitettavassa laskussa, vaan laskun henkilömäärä perustui kyydissä olleisiin soten
asiakkaiden lukumäärään.

· Itse maksavien asiakkaiden vuoksi tehdyt poikkeamat kimppataksireitillä voivat olla
yhteensä enintään 4 kilometriä.

· Reitti tuli rakentaa mahdollisimman tehokkaaksi ja ensisijaisesti soten asiakkaiden
matkatarpeiden pohjalta. Jos mahdollista, muut asiakkaat haettiin kyytiin niin, ettei
soten asiakkaan matka jatkunut näiden kyytien vuoksi.

MATKA-hanke käynnistyi joulukuussa 2015 ja se päättyi marraskuussa 2016. Kainuun sote
toteutti MATKA-hankkeen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Kainuun
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kuntien kanssa. Konsulttina hankkeessa toimi WayStep Consulting Oy. Rahoittajana toimi
maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvosto MANEn suosituksesta.

LIIKE16

Liike - A program to accelerate bottom-up transport innovation -hanke oli liikenne- ja
viestintäministeriön rahoittama projekti, jossa Aalto-yliopiston opiskelijat analysoivat
kyläläisten liikkumisaloitteita ja hahmottelivat ohjelmaa maaseudun ja haja-asutusalueiden
liikkumisen tehostamiseksi. Luonnostellussa ohjelmassa ministeriö tekisi tiivistä yhteistyötä
paikallisviranomaisten ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa uusien liikennepalveluiden
mahdollistamiseksi sekä asukkaiden osallistamiseksi. Juurikin asukkaiden ja paikallisten
viranomaisten liittäminen päätöksentekoon nähtiin yhtenä tärkeimmistä osa-alueista.

Konkreettisina tuloksina hanke ehdottaa maaseuduille ns. paikallisen liikkumisen
puolestapuhuja -mallia (Local Mobility Advocate), jossa tietty valtuutettu toimija yhdistää
asukkaat kyläyhdistysten kautta toimivaltaisiin viranomaisiin. Toimijan roolina
puolestapuhujan lisäksi on fasilitoida yhteistyötä, vaikuttaa lainsäädäntöön, hankkia
rahoitusta, kommunikoida eri tahojen kanssa, koordinoida aktiviteetteja ja toimia
innovaattorina.

Hankkeen vaikutuksen myötä muutamilla paikkakunnilla kyettiin toteuttamaan liikkumista
tukevia ja helpottavia ratkaisuja. Esimerkiksi Jyväskylässä Tikkalan kylässä luotiin WhatApp-
pohjainen kimppakyytirinki, joka on suosittu muun muassa nuorten keskuudessa. Janakkala
asukkaat voivat pysäyttää bussin turvallisista ja sopivista nousu- ja jättöpaikoista
bussilinjalla.

Janakkalan Tervakoskella kyläyhdistys suunnitteli itse kyläbussilinjan (sisältäen aikataulun ja
reitin), jonka jälkeen he ottivat yhteyttä palveluntarjoajaan ja pyysivät kunnalta 5 000 euroa
tukea pilottiin. Pilotti oli menestys linjan käyttöasteen ollessa noin 90 prosenttia. Tämän
johdosta muodostettiin pysyvä Tassu-bussi-palvelulinja, jossa matkustajia otetaan mistä
tahansa kyytiin reitin varrelta. Lisäksi kuljettaja auttaa tarvittaessa bussiin nousemisessa,
poistumisessa ja tavaroiden kantamisessa. Reitin hinnat pyritään pitämään edullisina;
kertalippu käteismaksulla on 2,50 euroa, ja alle 4-vuotiaat sekä veteraanit matkustavat
ilmaiseksi.

Siuntion liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen

Siuntion liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen toteutettiin osana vuosina 2013-14
toteutettua valtakunnallista Hinku-projektia (hiilineutraali kunta) ja Tekesin Huippuostaja-
ohjelmaa. Näissä keskityttiin ennen kaikkea liikennepalvelujen hankinnan kehittämiseen,
pääpainon ollessa vuoropuhelussa asiakkaiden, alan ammattilaisten, palveluntuottajien ja
laajempana myös muiden tilaajien kanssa (Nordman & Röntynen 2015).

Siuntion kunnan hiilijalanjälki on suhteellisen suuri johtuen maaseudun harvasta asutuksesta,
työmatkaliikenteestä sekä lasten ja nuorten kuljettamisesta harrastuksiin ja muihin vapaa-
ajan tapahtumiin. Siuntiolaisissa perheissä on yleisesti 2–3 ajoneuvoa, ja mikäli kunta
onnistuu tarjoamaan kuntalaisille nykyistä laajempia joukkoliikennepalveluja, kuntalaiset
voivat vähentää yksityisautoilua ja hiilijalanjälki pienenee (Nordman & Röntynen 2015).

Hankkeen tuloksena Siuntioon muodostettiin Siuntion Avainlinjat, jolla tarkoitetaan kunnassa
liikennöiviä kunnan sisäisen liikenteen järjestelyihin kilpailutettuja ajoneuvoja. Avainlinjat ovat
kaikille avoimia kuljetuksia ja aamuisin voi niiden avulla siirtyä esimerkiksi kuntakeskuksen
juna-asemalle yhdessä koulukuljetettavien kanssa (Nordman & Röntynen 2015).

16 Liike -A program to accelerate bottom-up transport innovation https://vimeo.com/174645813

http://www.waystep.fi/
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Siuntiossa innovatiivisen hankinnan myötä kunta on kyennyt järjestämään ja kilpailuttamaan
kaikki kunnan järjestämät liikennepalvelut yli sisäisten osastorajojen. Saavutettuja hyötyjä
ovat muun muassa (Nordman & Röntynen 2015):

· Kokonaisvaltaiset sopimukset

· Palvelun tuottaja, palvelun tilaaja ja asiakas hyötyvät

· Kustannussäästöt

· Pienempi hiilijalanjälki

· Palvelun tuottajalla mahdollisuus ja kannustimet kehittää palvelua (laatu,
toimintatavat)

PiggyBaggy17

PiggyBaggy-kyytipalvelu on uusi tapa hoitaa tavarankuljetukset. Lähettäjä ilmoittaa palvelun
verkkosivuilla toimituksensa ja sen määränpään. PiggyBaggy yhdistää lähettäjän ja toivotulla
reitillä liikennöivän kuljettajan. Esimerkiksi kirjaston kirjat voivat kulkea vanhukselle
kirjastosta esim. pizzakuskin mukana.

Palvelua ei ole tarkoitettu pelkästään tavallisille kuluttajille, vaan myös logistiikkayritykset
voisivat hyödyntää tämän tyyppisiä jakelukanavia. Ylipäätään palvelun tavoitteena on auttaa
toimittamaan tavaroita, joita ei ilman autoa saa helposti kuljettua. Palvelu kohdistuu suoraan
käyttäjälle tai kuljetusta tarvitsevalle, jolloin se on tehokkaampaa ja henkilökohtaisempaa.

Myös ympäristönäkökulma on vahvasti läsnä. Palvelulla vähennetään logistiikkaa ja
hyödynnetään jo kulkevaa liikennettä. Näin ollen PiggyBaggy on eräänlainen kimppakyyti
tavaroille. Kaikki kuljetukset on vakuutettu sataan euroon saakka.

PiggyBaggy on helppokäyttöinen palvelu niin kuljetuksen tilaajalle ja kuljettajalle:

· Luodaan käyttäjätili (tunnistautuminen pankkitunnuksilla)

· Kuljetuksen tilaaminen, jossa määritetään mistä ja minne kuljetetaan, sopiva
toimitusaikaväli sekä paljonko asiakas on valmis maksamaan kuljetuksesta

· Muut käyttäjät näkevät avoimet kuljetuspyynnöt

· Kuljettaja ottaa yhteyttä ja sopii yksityiskohdista puhelimitse tai palvelun kautta
viestein

Speys18 19

Speys Oy tarjoaa kuljetuspalvelukeskusta ja -hallintajärjestelmää, joka mahdollistaa henkilö-
ja tavarakuljetuksien dynaamisen ohjaamisen yli toimialarajojen. Järjestelmän avulla voidaan
pienentää kiinteitä kuluja ja samalla nostaa resurssien käyttöastetta ohjaamalla kyydit
optimaaliseen kuljetusyksikköön.

Kustannustehokkaat palvelut on saatavissa myös haja-asutusalueilla erikokoisten
kuljetusyksiköiden muodossa. Yhtiön mukaan säästöpotentiaalia on jopa 45 prosenttia
nykyisistä kuluista.

17PiggyBaggy http://piggybaggy.com/
18 Speys Oy http://www.speys.com/
19 Liikkuminen palveluna –konsepti maaseudun elinkeinojen ja palveluiden kehittämisen edistäjänä.
http://www.vtt.fi/sites/maaseutumaas/PublishingImages/tulokset/MaaseutuMaaS_1_tyopaja_2016.pdf
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Speys tarjoaa valvontakeskuksen palvelut ohjaukseen ja valvontaan. Lisäksi asiakkailla on
mahdollisuus kuljetusyksiköiden reaaliaikaiseen seurantaan sekä optimaalinen ohjaukseen
mobiilisovellusten kautta. Kokonaispalvelun kautta myös kuljetuspalveluille on mahdollista
saada automaattinen tilitys.

Kuljetustenpalvelukeskuksen logiikkaa ja järjestelmiä voidaan soveltaa myös ihmisten
kuljetukseen ja niiden yhdistelyyn. Esimerkiksi julkisesti tuettuja ja ostettuja kuljetuksia
voitaisiin yhdistellä lähes samoilla ohjelmistoilla niin sanotun kyytien yhdistelykeskuksen
kautta.

Kelan ja Hämeenlinnan seudun maakunnallinen liikkumispalveluiden yhteishankinta

Kela ja Hämeenlinnan seutu käynnistivät syksyllä 2016 selvityksen liikkumispalveluiden
yhteishankinnasta ja keväällä 2017 asiassa oli edetty hankintavaiheeseen. Tavoitteena
yhteishankinnassa on tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä yhdistelemällä yhteiskunnan
korvaamia kuljetuksia maksaja- ja vastuutahojen yhteistyöllä. Yhteishankinta konkretisoituu
hankittavaan kuljetuspalvelukeskukseen ja liikenteen järjestämiseen. (Kela 2016)

Yhteenveto

Taulukossa 9. on esitetty yhteenveto yllä kuvatuista liikkumispalveluista, piloteista ja
hankkeista. Kyytien jakaminen sisältää sekä kimppakyydit että yhteiskäyttöautot.

Taulukko 9.Yhteenveto liikkumispalveluista, piloteista ja hankkeista

Palvelun/pilotin nimi
Palvelu/
Pilotti/ Hanke
( * päättynyt)

Toiminta-
malli

Mobiili-
maksa-
minen ja
-lippu

Kyytien
jakaminen
(kaupalliset
ja yksityiset)

Kutsu-
ohjautuva

YlläsAround Palvelu Kaupall. X X X
Yllästiketti Palvelu Kaupall. X
Kyytiin! Palvelu Julkinen
Siuntio Avainlinja Palvelu Julkinen
Tuup (sis. Kyyti) Palvelu Kaupall. X X X
PiggyBaggy Palvelu Kaupall. X
Föli & Fölix Palvelu Julkinen X X X
Speys Palvelu Kaupall. X
ShareIt Blox Car Palvelu Kaupall. X
24Rent & Gonow Palvelu Kaupall. X
Vippari Palvelu Julkinen X
Kätevä Seinäjoki Pilotti* PPP X X X
Kela & Hämeenlinna Pilotti Julkinen X X
PIHKA Hanke X
EKSOTE Hanke
MATKA Hanke X
LIIKE Hanke
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3. Maaseudun liikkumisen visio ja tavoitteita

 Hankkeessa määritelty maaseudun liikkumispalveluiden visio on:

”Turvata kaikille hyvinvoinnin kannalta riittävät liikkumispalvelut ja saavutettavuus
kustannustehokkaasti asianmukaisella palvelutasolla”.

Maaseutujen elinvoimaisuuden ylläpito ja säilyttäminen on tärkeä osa visiota, kuten myös
kohtuuhintaiset kuljetuspalvelut asuinpaikasta riippumatta. Liikkuminen on edellytys
esimerkiksi terveydelle, liiketoiminnalle ja saavutettavuudelle. Yksityisautoilua tulisi kehittää
esimerkiksi pienimuotoisen yhteiskäyttömallin/yhteiskyyditysmallin kautta, jonka maaseudun
hyvä luottamusverkosto mahdollistaa. Kuljetusten yhdistelyllä voidaan mahdollistaa
toimivammat palvelut. Visioon sisältyy myös yhtenäinen maksuliikenteen ohjaus ja tuettujen
kuljetusten saaminen osaksi joukkoliikennettä. Maaseudulla liikutaan myös älykkäästi ja
sujuvasti. Purkutalkoilla poistetaan ylikuormittavat, vaikkakin hyvää tarkoittavat normit,
säädökset ja tavoitteet.

Suomessa useat kaupunkiseudut ja maakunnat ovat laatineet omia liikenne- ja
liikkumisstrategioitaan ja tulevaisuuden visioita. Kuvaan 7. on koottu esimerkiksi eräitä
alueellisia ja seudullisia visioita, tavoitteita ja näiden toteutukseen vaadittavia toimenpiteitä.
Tavoitteiden keskeinen teema on tukea ja kannustaa kestävään, turvalliseen ja sujuvaan
liikkumiseen.

Liikkumisen tavoitteita pohdittiin alueellisissa työpajoissa, ja tulokset on esitelty tarkemmin
liitteellä 2. Työpajojen ja haastatteluiden kautta muodostuneet pääteemat on esitetty
taulukossa 10. Tavoitteet liittyvät tuettujen kuljetusten ja eri kulkumuotojen matkaketjujen
yhdistämiseen yhden luukun periaatteella. Tavoitteena on myös hyödyntää joukkoliikennettä
entistä enemmän, myös kutsuohjautuvana, ja tulevaisuudessa automaattinen liikenne
huomioiden. Lisäksi tarvitaan suurempia ja laajempia kokeiluja, jotta uusia palveluja saadaan
implementoitua ja voidaan hyödyntää parhaita ratkaisuja.

Taulukko 10. Maaseudun liikkumispalveluiden tavoitteet
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Kuva 7. Suomen alueellisia ja seudullisia liikennestrategioita ja -visioita.
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4. Ratkaisuehdotuksia

Alueellisten työpajojen sekä haastattelujen pohjalta koottiin ratkaisuehdotuksia maaseudun
liikkumisen järjestämiseksi teemoittain: yhteistyö ja yhdistely, palvelut ja markkinat,
suunnittelu ja päätöksenteko sekä teknologia ja tieto. Konsolidointityöpajassa täydennettiin
ehdotuksia sekä priorisoitiin tärkeimpiä ratkaisuja, jotka on lihavoitu tekstissä. Alueellisissa
työpajoissa ideoidut ratkaisut on esitetty yksityiskohtaisemmin liitteessä 2.

Yhteistyö ja yhdistely

Kuntien, soten, ELY:n, SHP:n ja Kelan välillä tarvitaan yhteistyötä, ja julkinen sektori tulisi
velvoittaa yhteistyöhön. Kuljetuksia tulisi tarkastella kokonaisuuden kannalta, ja niiden
yhdistämiseen tarvittaisiin kansallinen järjestelmä tai tietokanta, jossa tarpeellinen tieto olisi
oleellisten tahojen saatavilla. Lisäksi julkisen ja yksityisen sektorin sekä asukkaiden yhteistyö
(PPPP) on tärkeää. Yhteistyö voisi ulottua myös valtakunnan rajojen yli. Yhteentoimivat
maksu- ja lippujärjestelmät ovat välttämättömiä sujuvalle yhteistyölle ja kuljetusten
yhdistelylle. Yhteistyössä tulisi määrittää palvelutaso, ja tarvittavat toimitusrytmit sekä minne
kuljetuksia toimitetaan. Tämän jälkeen voidaan kilpailuttaa kokonaistehokkuutta ja etsiä
uudenlaisia toimintatapoja.

Erilaiset kuljetuspalvelut, kuten erilliskuljetukset, ryhmäkuljetukset ja pienlogistiikka tulisi
yhdistää. Palveluiden tulisi olla avoimia kaikille, ja esimeriksi yhteiskunnan korvaamiin
kuljetuksiin pääsisi mukaan joukkoliikennemaksulla.

Liikkumispalvelut tulisi ottaa mukaan kunnan strategiselle tasolle ja kehittämishankkeisiin,
millä estettäisiin siiloutuminen tai yhden näkökulman optimointi. Esimerkiksi kouluaikoihin
voitaisiin tarvittaessa tehdä muutoksia kuljetuskokonaisuus huomioiden.

Palvelut ja markkinat

Kysynnän ja tarjonnan läpinäkyvyys ja synkronointi on oleellista. Näin voidaan hyödyntää
oikeanlaista kalustoa, eikä esimerkiksi tuhlata resursseja ajamalla liian isolla ajoneuvolla.
Myös tarvepohjaista kutsuohjautuvaa liikennettä voidaan hyödyntää. Lisäksi reaaliaikaisen
liikenteen tilannekuvan avulla voidaan visualisoida dataa, mikä voi edistää kysynnän ja
tarjonnan kohtaamista.

Liikkumispalvelukaupat ja -alustat sisältävät palveluiden reitit, aikataulut ja hinnat.
Ratkaisujen on oltava helppokäyttöisiä ja omaksuttavia. Tuettujen kuljetusten osalta olisi
kattavat asiakasprofiilit, joista löytyisi myös asiakkaiden erityistarpeet. Palveluluokkia
voitaisiin luoda kiireellisyyden mukaan, ja luokille määritettäisiin kyytien aikaikkunat.
Matkaketjujen luomiselle tarvitaan konkreettisia työkaluja ja sovelluksia, joista löytyy
aikataulut sekä applikaatiot matkaketjujen muodostamiseen ja matkojen ostamiseen.

Julkishallinnolle voitaisiin perustaa liikkuva palveluauto koululaisten ja asukkaiden luo.
Palveluita voisivat olla esimerkiksi terveydenhoitajan palvelut, diabetesneuvonta ja
hammashoito.

Jakamistalouteen perustuvat liikkumispalvelut luovat uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää
maaseudun liikkumista varsinkin maaseudulla, jossa monin paikoin joukkoliikenne palvelee
heikosti niitä, jotka eivät asu aseman tai pysäkin lähistöllä ja silloin kun vuoroväli on pitkä.
Tällä hetkellä liikenne on kotitalouksien toiseksi suurin menoerä, mutta yksityisautot ovat
käytössä vain 5 prosenttia ajasta. Tällöinkin matkustajia on keskimäärin vain 1,2 matkaa
kohden. Jakamistalouden digitaaliset ratkaisut ovat yksi keino nostaa ajoneuvojen käyttö- ja
täyttöastetta luomalla samalla houkuttelevan vaihtoehdon heikosti saavuttavalle julkiselle
liikenteelle.
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Suunnittelu ja päätöksenteko

Henkilö- ja tavarakuljetusten yhteiskuljetukset olisi mahdollistettava laajasti. Yleisesti
tarvitaan liikkumispalvelut mahdollistava lainsäädäntö ja päätöksenteko. Hankintojen ja
päätöksenteon tulisi olla läpinäkyvää. Innovatiivisia hankintoja olisi suositeltavaa hyödyntää,
sillä ne keskittyvät ennalta määrätyn ratkaisun sijaan ongelmaan tai tavoitteeseen.

Yhteiskunnan korvaamiin kuljetuksiin liittyen voitaisiin tutkia henkilökohtaisen
liikkumisbudjetin mahdollisuutta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan
”henkilökohtaisessa budjetoinnissa palvelujen käyttäjälle muodostetaan hänen avun ja tuen
tarpeidensa sekä tuen ja palvelujen kustannusten pohjalta määritetty henkilökohtainen
budjetti. Henkilökohtainen budjetti on rahasumma, jolla henkilön palvelut on mahdollista
järjestää yksilöllisesti, palvelujen käyttäjän toiveiden, tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti”20.
Määritelmän perusteella henkilökohtaisen liikkumisbudjetin avulla voidaan vastata paremmin
budjetin piirissä olevien henkilöiden muuttuviin tarpeisiin asiakkaan valitsemilla matkoilla ja
kulkumuodoilla. Riippuen miten henkilökohtainen budjetti toteutetaan, saattaa se parantaa
kuljetusten kustannustehokkuutta yhdistämällä tuettuja kuljetuksia myös työ- ja
asiointimatkoihin. Lisäksi yhteiskunnan maksamien kuljetusten löytyminen järjestelmistä ja
tietokannoista mahdollistaisi koulukyytien ja kutsutaksin avoimen hyödyntämisen, jolla on
suora parantava vaikutus kustannustehokkuuteen. On kuitenkin ratkaistava, miten
kannustetaan jaettuihin kyyteihin. Työssä tuotiin kuitenkin myös esille, että henkilökohtainen
budjetti olisi uusi tapa toimia ja uusien maksujärjestelmien käyttöönotossa tulisi myös
varmistua, että keskitettyjen kuljetuspalvelujen järjestämiseksi ja kilpailuttamiseksi saadaan
tarpeeksi tietoa asiakkaiden määrästä ja heidän liikkumistarpeistaan.

Palvelutason ei tarvitsisi olla kaikilla alueilla sama. Voitaisiin esimerkiksi määrittää
palvelutason kilometrirajat ja alueellistaa palvelutasot. Tämä tarkoittaa, että kunta voisi
esimerkiksi uudisrakentamisen rakennuslupia myöntäessään ilmoittaa mitkä liikkumispalvelut
kuuluu korvata millekin alueelle, ja aivan syrjäisimmille seuduille ei tarvitsisi myöntää samoja
palveluita kuin kuntakeskuksen lähialueilla.

Henkilöautojen kapasiteettiä tulisi hyödyntää myös muiden kuin omistajan
liikkumistarpeissa. Lentoliikenteen tarkastelua tulisi tehdä matkustajamäärien ja -kysynnän
mukaan. Tällöin esimerkiksi lentokentät voisivat olla auki sesonkien ja kysynnän mukaan.
Hiljaisempina kausina tulisi varmistaa riittävät jatkoyhteydet avoimilta lentokentiltä niille
alueille, joilla kenttä on kiinni. Myös pendelöinti tulisi huomioida muun muassa aikataulujen ja
liityntäpysäköinnin suhteen.

Hinnoittelulogiikka tulisi kehittää lisäpalveluille. Miten esimerkiksi hinnoitellaan, jos taksissa
kuljetetaan paketti ilman sen lähettäjän matkustamista mukana?

Teknologia ja tieto

Tiedottaminen liikkumispalveluista on ensisijaista. Tarvitaan yleistä tiedotusta palveluiden
saatavuudesta ja sisällöstä, mutta myös asennemuokkausta, jotta uudenlaisia palveluita
aletaan käyttää.

Matkojen maksamiseen tulisi luoda uusi järjestelmä, jossa veloitus ja mahdollinen
hyvitys hoidettaisiin jälkikäteen. Esimerkiksi, jos kuukauden aikana olisi vähän matkoja,
veloitus tapahtuisi jälkikäteen kertamaksun hinnaston mukaisesti. Jos taas matkoja kertyisi
kuukauden aikana paljon, tapahtuisi veloitus kuukausihinnalla. Järjestelmä automaattisesti
velottaisi asiakkaan kannalta edullisemmalla menetelmällä. Matkan maksaminen voisi
tapahtua luottokortilla (niin sanotulla Lontoon mallilla) tai tunnistautumisella, jolloin
taustajärjestelmä hoitaisin veloituksen.

20Henkilökohtainen budjetointi https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tutkimus-
kehittaminen/henkilokohtainen-budjetointi
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IT-osaamista olisi kehitettävä käytännön tasolla eri toimijoiden, esimerkiksi kuntien ja
liikenteen harjoittajien, keskuudessa.

5. Liikkumispalveluiden toteutettavuus

5.1 Innovatiiviset hankintamallit

Suomessa julkinen sektori käyttää vuosittain noin 35 miljardia euroa (19 prosenttia
bruttokansatuotteesta) julkisiin hankintoihin. Kilpailuttamisella nuo varat pyritään
kohdentamaan tuotteisiin, palveluihin ja urakoihin mahdollisimman tehokkaasti (Pekkala &
Pohjonen 2015). Innovatiivisissa hankinnoissa on kyse hankintaprosessin
uudelleenorganisoinnista ja ”mindset” muutoksesta, jossa hankittavaa ratkaisua lähestytään
uudella tavalla. Innovatiivinen hankinta-ajattelu ja -toiminta nähdään tulevaisuudessa olevan
osa dynaamisia ja erityisesti useita eri tahoja (”monituottajamalli”) kattavia palvelutoimintoja,
kuten esimerkiksi liikennepalveluiden järjestämistä.

Uyarran ja Flanagan (2010) mukaan innovatiivisessa hankinnassa on kyse uusien tai
olemassa olevien tuotteiden tai palvelujen uudenlaisesta yhdistelemisestä, innovaatiosta
palvelujen toteuttamistavassa sekä hankintaprosessin uudelleen toteutuksesta.
Innovatiivisissa hankinnoissa mahdollisia tarjoajia haastetaan joko tarjoamaan jotakin uutta
tai pyydetään tarjoamaan olemassa oleva ratkaisua uudella tavalla hankinnan prosessissa
(Knutsson & Thomasson 2014). Kuva 8 havainnollistaa hankintaprosessin uudelleen
toteutusta erityisesti monituottajamallissa.

Hankkeen
esitutkimus Suunnittelu Toimitus

Project
definition

Toimitus Käyttäjä
Innovatiivinen
hankinta

Perinteinen
hanketoimitus

Osallistaminen
ja synergia

“asiakastarpeiden”
tunnistaminen

Ylläpito Käyttäjä

Hankkeen
esitutkimus Suunnittelu Ylläpito

Kuva 8. Tavanomaisen ja innovatiivisen hankinnan ideologinen ero (muokattu Aapaoja ym.
2014)

Kuvan yläosa kuvaa perinteistä kilpailutusta kuten hintakilpailutusta. Siinä hanke jaetaan
erillisinä kilpailutettaviin osakokonaisuuksiin, joiden toteutuksessa vastuulliset toimijat eivät
(juurikaan) kommunikoi tai tee yhteistyötä. Alhainen hinta ja vähäinen kate eivät kannusta
yhteistyöhön, jonka myötä jokainen taho pyrkii optimoimaan omaa toimintaa ilman kunnon
käsitystä kokonaisoptimaalisesta lopputuloksesta tai saati sitten loppuasiakkaan ja käyttäjän
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perimmäisistä tarpeista. Menettelytapa johtaa väistämättä tilanteeseen, jossa hankkeiden
kaikkia päämittareita – tavoitehinta, laatu ja aikataulu – ei voida saavuttaa (Aapaoja 2014,
Gardiner & Stewart 2000). VTT:n vuonna 2013 suorittaman yrityskyselyn mukaan 96
prosenttia yrityksistä oli sitä mieltä, että hinnalla on liian suuri painoarvo hankinnoissa estäen
siten innovatiivisten ratkaisujen synnyn.

Koska tilaaja ja käyttäjät ovat hyvin harvoin hankinnan kohteena olevien asioiden
asiantuntijoita, innovatiiviset hankinnat (ja toteutustavat) lähtevät hyvin usein liikkeelle
hankkeelle tärkeimpien sidosryhmien osallistamisella (”markkinakeskustelu”), Tällä pyritään
muodostamaan kattava ja yhdenmukainen käsitys hankittavasta kokonaisuudesta ja
asiakkaan tarpeesta. Tämän lisäksi suunnitteluvaiheessa eri osapuolten osaamista
hyödyntämällä voidaan saavuttaa merkittäviä synergisiä etuja, innovaatioita ja parempaa
laatua ilman hinnan ja aikataulun karkaamisesta.

Innovatiivisissa hankinnoissa ja hankintamalleissa korostuvat seuraavat tekijät ja käytännöt
(Johanson 2016):

· Yhteistyö

o Innovatiivisten hankintojen kulmakivenä on tilaajan ja sidosryhmien, esim.
tilaajan, tuottajien, palvelun käyttäjien ja poliitikkojen avoin dialogi ja yhteinen
oppiminen tarpeiden ymmärtämiseksi

· Tulosperusteisuus

o hankinnan kohde määräytyy tavoiteltavien tulosten kautta, joille asetetaan
asiakkaan hyötyjä ja asiakasarvoa tukevat mittarit.

· Tarjousten vertailuperusteet

o Vertailuperusteiden myötä tavoitellaan kokonaistaloudellisimman ratkaisun
löytymistä. Vertailuperusteet voivat liittyä hinnan lisäksi hankinnan kohteen
laatuun, esteettisiin ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin, käyttökustannuksiin
ja kustannustehokkuuteen, toimitusaikaan, elinkaarikustannuksiin,
ympäristökriteereihin ja yhteiskunnallisiin tai sosiaalisiin seikkoihin.

· Kehittämiseen kannustava sopimusmalli

o Etenkin palveluja koskevissa innovatiivisissa hankinnoissa pyritään palvelun
aktiiviseen kehittämiseen koko sopimuskauden aikana. Esimerkkejä
kehittämään kannustavista sopimusteknisistä ratkaisuista ovat erilaiset
sopimuksiin luodut kannustinjärjestelmät kuten bonus-sanktio-mallit.

Innovaatiolla tarkoitetaan yleisellä tasolla tuotetta tai palvelua, jota ei aiemmin ole
markkinoilla. Määritelmä on lavea, joka myös mahdollistaa, että innovatiivisia hankintoja
voidaan soveltaa usealla eri tavalla. Innovatiivisella hankinnalla voidaan viitata seuraaviin
tilanteisiin (Valovirta 2016):

· Ostetaan uutuustuote tai uusi ratkaisu, jota ei aiemmin ole ollut markkinoilla –
”innovatiivisen ratkaisun hankinta” (Esim palvelu/tuote. Hyperloop)

· Ostetaan uuden tuotteen kehitystyötä, ei kuitenkaan sitouduta tuotteen ostamiseen
sen valmistuttua – ”esikaupallinen hankinta” (Kätevä Seinäjoki)

· Ostetaan uuden ratkaisun kehitystyö ja sen tuloksena syntyvä tuote – ”innovaation
hankinta” (Esim. KutsuPlus, Helsinki)
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· Ostetaan ratkaisu, joka on tilaajalle uusi, mutta käyttöönotettu jo muualla –
”innovaation leviämistä (diffuusiota) edistävä hankinta” (esim. Ylläs Around)

· Ostetaan uusi ratkaisu tavoitteena käynnistää tuotteen kysyntä laajemmin
markkinoilla ml. yksityisen sektorin ostajat – ”katalyyttinen hankinta” (Esim. Kyytiin!,
Kaustinen ja Kannus, Fölix, Turku)

· Ostetaan uudella tavalla – ”innovatiivinen hankintamalli” (Esim. Siuntion Avainlinjat)

Innovatiivisia hankintoja voidaan tarkastella ja johtaa kahdella aikajänteellä: strategisella eli
pitkällä aikavälillä, jonka tavoitteena ovat linjaukset ja perusteet hankintojen toteuttamiselle
sekä taktisella eli lyhyellä aikavälillä, joka pyrkii muuttamaan innovatiivisen hankinnan avulla
tarpeet ja strategiset linjaukset palveluksi ja ratkaisuksi (Taulukko 11).

Taulukko 11: Innovatiivisen hankinnan johtaminen ja hallinta (Johanson 2016).

Strateginen taso Taktinen taso

Palvelujen järjestämisen strategiset
linjaukset: visio ja käsitys tulevaisuuden
palveluista, niiden laadusta, oman
tuotannon ja ulkoisen tuotannon suhteesta

- Sidosryhmien aikainen
osallistaminen

- aktiivisen yhteistyön merkityksen
ymmärtäminen niin organisaation
sisällä kuin ulkonakin

Tavoitteiden linjaukset innovatiivisten
hankintojen mukaisista toimintatavoista
(esim. tulosperusteisen hankinnan periaate)

Hankinnan kompleksisuus ja
epävarmuustekijät: verkosto-osaamisen
hyödyntäminen, ketterät ja kannustavat
sopimukset, luottamuksen rakentaminen

Hankinnoilla aikaansaatavien vaikutusten
ymmärtäminen ja tilaajan tavoitteiden
priorisointi

Hankintaprosessin vaiheistus ja kriittisten
vaiheiden hallinta (ml. ajankäyttö ja
resursointi)

Riskienhallinta ja hankintojen riittävä
resursointi hankinnan elinkaarelle; kattaen
oikean asiakastarpeen määrittämisen,
tulosten ostamisen, toteuttamisen,
kumppanuuksien rakentamisen ja
ylläpitämisen.

Hankintamenettelyjen hallinta: ehdottomien
vaatimusten ja laadun vertailuperusteiden
määrittäminen, tavoitehinta, tarjousten
arviointi ja neuvottelut

Hankintojen organisointi ja linjaukset, esim.
hankintojen toteutus monipalvelumallilla
(hankinnat ryhmittymiltä ja verkostoilta)

Palvelukokonaisuuden koordinointi ja
yhteistyökäytänteiden luonti palveluketjussa

Tiedolla johtamisen integrointi hankintojen
johtamiseen

Rohkeus ajatella toisin, epävarmuuden
hyväksyminen ja kokeilumyönteisyys

5.2 Liiketoimintamallit

Kuvassa 9. on ehdotus maaseudun liikkumispalveluiden liiketoimintamallista. PPP(P) eli
Public-Private-Partnership tai Public-Private-People-Partnership -liikkumispalvelurajapinta
toimii yhden luukun periaatteella asiakkaan suuntaan. Asiakas voi olla itse matkansa
maksava tai kuljetukset voivat olla yhteiskunnan korvaamia. PPP(P)-rajapinnan sisällä voi
olla tuetuille ja markkinaehtoisille palveluille erilliset integraattorit, jotka toimivat myös
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yhteistyössä. Kuljetuspalvelukeskukset huolehtisivat yhteiskunnan korvaamien kuljetusten,
kotipalveluiden sekä julkisen sektorin logistiikkakuljetusten yhdistelystä ja koordinoinnista.
MaaS-operaattorit ovat vastuussa kaupallisten liikkumispalveluiden paketoinnista sekä
mahdollisista lisäpalveluista, kuten logistiikkapalveluista ja aktiviteetti- ja
tapahtumapalveluista. Toisaalta asiakas voi ostaa palveluita aktiviteetti- ja
tapahtumaintegraattorilta suoraan, jolloin liikkumispalvelut voivat olla integraattorin tarjoamia
lisäpalveluita.

Liikkumispalveluntarjoajat tarjoavat kuljetuksia hyödyntäen eri kulkumuotoja sekä
kimppakyytejä ja kutsuohjautuvia palveluja. Palveluntarjoajia voivat olla niin liikennöitsijät,
autoilijat kuin yksityishenkilöt. Lisäksi pienyrittäjät voivat työnsä ohessa tarjota
kuljetuspalveluita, ja olla esimerkiksi logistiikkapalvelujen osalta asiakkaita. ICT-
palveluntarjoajat tuottaisivat mm. rajapintaratkaisut, mobiilisovellukset ja -liput.
Palvelukehittäjä ja/tai -muotoilija huolehtisi esimerkiksi palveluiden ja käyttöliittymän
asiakaslähtöisyydestä ja käyttäjäystävällisyydestä.

Kuva 9. Maaseudun liikkumispalveluiden liiketoimintamalli

Ennen kokonaisuuden integroimista kuvan 9. mukaisesti, voi palveluiden integroinnin aloittaa
pienempinä kokonaisuuksina, esimerkiksi integroimalla tuetut kuljetukset (kuva 10) ja
kaupalliset kuljetukset (kuva 11) omina palveluinaan. Jo tässä vaiheessa palvelukehittäjä/ -
muotoilija olisi hyvä ottaa mukaan, ja suunnittelussa tulisi huomioida myöhemmin tehtävä
laajempi integraatio.
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Kuva 10. Tuettujen kuljetusten liiketoimintamalli

Kuva 11. Kaupallisten palveluiden liiketoimintamalli

Mikrotasolla kyläkaupat/-kauppiaat voivat organisoida ja tarjota pienimuotoisia palveluita,
kuten tavarakuljetuksia ja liikkumispalveluita (kuva 12). Tavarakuljetukset voivat sisältää
esimerkiksi kauppa-, posti- ja apteekkipalveluita. Liikkumispalvelut voivat olla esimerkiksi
asukkaiden tarjoamien kimppakyytien organisointia kyläkeskuksiin tai kaupallisten
liikkumispalveluiden koordinointia. Asiakkaalle nämä palvelut tarjottaisiin yhden luukun
periaatteella.

Kuva 12. Kyläkauppiaan/-kaupan organisoimien palveluiden liiketoimintamalli
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Taulukossa 12. on esitetty MAASiFiE-projektissa (Eckhardt ym. 2017) määriteltyjä
toimijoiden rooleja liikkumispalveluiden mahdollistajina, kehittäjinä ja tarjoajina.

Taulukko 12: Liikkumispalveluiden sidosryhmät (käännetty Eckhardt ym. 2017).

Taso Sidosryhmä Vastuut ja velvoitteet Rooli

Hallitus,
ministeriöt,
tieviran-
omaiset

Hallitus

Kansalliset kannustimet ja esteet,
aloittaa uudet
lainsäädäntöprosessit,  subvention
ja kannustimien uudelleenmääritys
ylätasolta paikalliselle tasolle

Kannustimet ja
esteet MaaS:lle;
kestävä liikkuminen
jaetuilla resursseilla;
lainsäädäntö ja sen
valmistelu
liikennesektorilla;
datapalvelut; MaaS
arvioinnin
vaatiminen

Ministeriöt
(LVM, VM,
STM, YM,
MMM…)

Lainsäätäjä, liikennepolitiikka ja -
strategiat (sis. ympäristö), pilottien
ja testausten mahdollistaja,
tieinfrainvestoinnit, T&K rahoitus

Tieviranomai-
set ja -virastot

Liikennepolitiikan,  strategioiden ja
-investointien toimeenpano, (pitkän
ajan) suunnitelmat ja ohjeistus
liikennepalveluiden kehittämiselle;
(valtion tieinfran hallinnointi ja
omistus); avoimen liikennedatan
tarjonta; eri kulkumuotojen ja
osapuolten välisen  yhteistyön
edistäjä, lupien myöntäminen
(esim. automaatio, robotisaatio);
rekisteröinti

Paikallis-
viranomaiset

Alueellinen
tieviranomai-
nen (ts. ELY)

Suunnittelee, järjestää ja hallinnoi
alueen julkista liikennettä ja
parantaa toimintaedellytyksiä;
määrittää asemien ja pysäkkien
sijainnit

Kestävyystavoitteet;
hankintaprosessit;
julkisen liikenteen
avaaminen (lippujen
myynti, rajapinnat,
data); kannusteet ja
esteet (esim. 0-
päästö alueet);
kutsuohjattu liikenneKunnat ja

kaupungit

Kaupunkien ja kuntien strateginen
suunnittelu ja kehitys; vastuussa
liikennesuunnittelusta ja
joukkoliikenteestä; vastuussa
paikallisesta infrastruktuurista;
pysäköinti; automaation ja
robotisaation mahdollistaja (luvat ja
rahoitus)

MaaS
operaattori
(uusi toimija)

Esim. MaaS
yritys, julkisen
liikenteen
operaattori tai
PPP…

Yhdistää ja integroi olemassa
olevia liikkumispalveluita
mobiilisovellukseen yhden luukun-
periaatteella; tarjoaa yksilöllisiä
matkasuunnitelmia ja -ketjuja
perustuen käyttäjien tarpeisiin;
vastuussa asiakaspalvelusta ja -
kokemuksesta; helppokäyttöiset ja
asiakaslähtöiset ratkaisut;
asiakaspalvelu; palveluiden
laatulupaus; uusien palveluiden
sekä liiketoiminta- ja
yhteistyömallien kehittäminen ja
testaaminen; palveluiden
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skaalaaminen, lisäarvopalveluiden
integrointi osaksi tarjontaa

Liikenne-
palvelun-
tarjoaja

Julkinen
liikenne

Aikataulut, lippuhinnat,  ja
reaaliaikatietoa

Laadukkaat palvelut;
uusien liiketoiminta-
ja yhteistyömallien
kehittäminen ja
testaaminen;
julkisen liikenteen
uudelleen
määrittäminen (sis.
jaetut yksityiset
resurssit)

Avoin data ja
rajapinnat,
avaaminen ja
jälleenmyynti, uudet
liikkumispalvelut

Vastuussa omien
palveluiden
asiakaspalvelusta ja
-kokemuksesta

Rautatie Aikataulut, lippuhinnat,
reaaliaikatieto ja varaustilanne

Yhteiskäyttö-
pyörät

Hinnat, sijainti (pyörät ja
nouto/palautuspisteet) ja saatavuus

Autonvuokraus
, yhteiskäyttö-
autot

Hinnat, ajoneuvotieto,
varaustilanne, saatavuus ja sijainti

Kimppakyydit Kuljettaja- ja kyytitietokanta

Taksi Hinnat, ajoneuvo- ja, varaustiedot

Logistiikka-
palvelun-
tarjoaja

Logistiikkaope-
raattori

Tavara- ja materiaalivirtojen
hallinta toimitusketjun lähtöpisteen
ja määränpään välillä.

Voi vastata lähetyksestä,
kuljetuksesta, varastonhallinnasta,
paketoinnista, turvallisuudesta,
tullauksesta ja toimittamisesta

Mobiili-
palvelun-
tarjoaja

ICT ja
mobiiliratkaisut

Mahdollistavien teknologioiden ja
palveluiden tarjonta (esim.
mobiililiputus ja -maksu, datan
välitys ja hallinta) muun muassa
MaaS -operaattoreille ja
liikkumispalveluntarjoajille

Käyttäjä Asukkaat ja
asiakkaat

Vaikuttaa päätöksentekijöihin,
tuote-/palvelunkehitykseen ja
operointiin, määrittää mittareita
(turvallisuus, asiakaspalvelu),
tarjoaa liikkumispalveluita (esim.
maaseudulla kimppakyytien ja
jaettujen resurssien muodossa)

Rahoittaja
Kansalliset, kv,
yksityiset,
julkiset

Tarjoaa t&k -rahoitusta,
riskipääoma

Tutkimus ja
kehitys

Yliopistot,
tutkimus-
laitokset

Asiantuntemus, menetelmät,
työkalut, arviointi, puolueettomuus
ja uusien trendien proaktiivinen
etsintä

Autovalmis-
tajat ja
jälleenmyyjät

Autoteollisuus
Tuottaa sähköajoneuvoja,
implementoida uutta teknologiaa;
luoda uusia palvelupohjaisia
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liiketoimintamalleja (esim.
jakamistalous, vuokrauspalvelut,
leasing)

5.3 Teknologia

Teknologia on kiistämättä erittäin oleellinen osa liikkumispalveluiden kehittymistä niin
maaseudulla kuin kaupungeissakin. Digitalisaation voimistumisen myötä teknologian
merkitys on alati kasvamassa, mutta ei voida kuitenkaan sanoa sen olevan määräävässä
asemassa, vaan teknologia tulee ymmärtää lähinnä mahdollistajaksi uusille palveluille.
Voidaan myös sanoa, että olemassa olevilla teknologioilla on mahdollista toteuttaa lähes
kaikki visioidut liikkumispalvelut, lippuratkaisut, matkaketjut ja reittisuunnittelut, mutta
kehityksen kiihtyessä otetaan kuitenkin jättimäisiä harppauksia muun muassa
virtuaalisuudessa, keinoälyssä ja robotisaatiossa. Siksi tulevaisuudessa tullaan varmasti
näkemään paljon palveluita, joita tänä päivänä ei osata kuvitellakaan.

Teknologian kehityksellä on isoja ja syviä vaikutuksia yhteiskuntaan ja ihmisiin, ja yhä
kehittyneemmät mobiliiratkaisut ja -laitteet sekä nopeammat tietoliikenneinfrastruktuurit
yleistyvät jatkuvasti. Palveluiden näkökulmasta digitalisaatio vähentää niiden riippuvuutta
ajasta ja paikasta, mutta toisaalta mahdollistaa sujuvamman liikkumisen. Tällä on erityinen
merkitys maaseudulla, jossa maantieteelliset etäisyydet ovat pitkiä ja asutus harvaa, mikä
edelleen korostaa palveluiden saavutettavuutta niin tieverkon kuin myös tietoliikenteen osalta
(Antikainen ym. 2017).

Haja-asutusalueiden tietoliikenneyhteyksien ja varmistamisen lisäksi teknologisesta
näkökulmasta tässä hankkeessa tunnistettiin myös muita tekijöitä, jotka nähtiin tärkeiksi
maaseudun liikkumispalveluita kehitettäessä:

· Liikenne- ja liikkumistiedon digitalisointi

· Standardit ja avoimet integroitavissa olevat rajapinnat

· Asiakastiedon yksityisyys ja asiakasprofiilit (”my data”)

· Käyttäjäystävällinen liikkumiskauppa yhden luukun -periaatteella

Liikenne- ja liikkumistiedon digitalisointi

Liikkumispalveluiden tarjoaminen mobiilisti ja verkon välityksellä edellyttää, että palveluista
(esim. joukkoliikenne) saatava tieto on saatavilla digitaalisessa, koneluettavassa muodossa.
Suuressa osassa Suomea, varsinkin kaupunkialueilla näin on jo, mutta maaseudulla
paikallisten liikkumispalveluiden kehittämiseen ja kartoittamiseen keskittyneissä hankkeissa
on havaittu, että osa joukkoliikenteen aikatauluista eivät käytännössä ole asukkaiden
saatavilla, vaan käyttäjät tietävät aikataulut omien kokemusten perusteella. Tässä
tapauksessa palvelun käyttäminen on vaatinut, että käyttäjä on paikallinen;
ulkopaikkakuntalaisella ei periaatteessa ole mitään mahdollisuutta ainakaan etukäteen
suunnitella matkoja ja matkaketjuja. Paikallisissa hankkeissa tiedon digitalisoinnista on
koettu olevan suurta hyötyä. Saatavilla olevien palveluiden suuri määrä on tuottanut jopa
yllätyksen, kun kaikki tieto on ollut saatavilla samasta paikasta.
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Standardit ja rajapinnat

Uusissa liikkumispalveluissa eri palveluiden ja toimijoiden yhteensovittaminen vaatii sekä
liiketoiminnallista että teknologista yhteensovittamista. Yhteensovittamisen voidaan olettaa
olevan helpompaa ja siten riskien pienemmät, jos ratkaisuissa ja yhteensovittamisessa
hyödynnetään olemassa olevia standardeja ja tietomalleja. Tällä hetkellä alan
standardointitilanne on kuitenkin erittäin hajanainen ja jatkuvassa muutostilassa; standardeja
ja standardeiksi pyrkiviä teknologioita on olemassa valtava määrä ja niitä kehitetään lisää
koko ajan. Toisaalta jokaiseen tarkoitukseen ei välttämättä ole edes vakiintunutta
toimintamallia (Piirainen ym. 2015). Ennen kuin vakiintuneet toimintamallit ovat löytyneet,
tulevat ne luultavasti jossain määrin hidastamaan palveluiden integroimista tai vähintään
lisäämään niihin käytettävän työn määrää. Standardien lisäksi ohjelmistorajapinnat (API,
application programming interface) ovat olennainen osa esim. liikkumispalveluiden
kehittämistä ja integrointia. Rajapinnan kautta liikkumispalveluita integroivan tai tarjoavan
tahon sovellus voi suorittaa kyselen toisen palveluntarjoajan järjestelmään selvittäen
palveluiden saatavuuden, hinnat, aikataulut ja niin edelleen. Rajapintojen kautta voidaan
mahdollistaa myös kolmannen osapuolen tarjoama mobiilimaksu ja -liputus. On myös
huomioitava, että rajapinnat voivat olla joko ilmaista tietoa ja palveluja tarjoavia avoimia
rajapintoja, tai maksua vastaan avattavissa olevia.

Asiakastiedon yksityisyys ja asiakasprofiilit (”My Data”)

Yksityisen tiedon kerääminen ja jakaminen on välttämätöntä uusien korkealaatuisten ja
reaaliaikaisten liikkumispalveluiden kehittämisessä ja tarjoamisessa. Oli kyse sitten
liikkumisesta tai muista palveluista, valtavia määriä tietoa käyttäjistä tallentuu eri yritysten ja
viranomaisten sekä julkishallinnon rekistereihin, asiakasjärjestelmiin ja tiekantoihin.
Luonnollisesti tällaisen tiedon kerääminen ja jakaminen asettaa isot vaatimukset
turvallisuudelle ja yksityisyydensuojalle. Tällä hetkellä yksityisyydensuojaa koskevien
kysymysten ja haasteiden lisäksi henkilöistä kerätyn tiedon hyödyntämistä ja jakamista
vaikeuttaa nykyisin tiedon ja sen hallinnan pirstaleisuus (Poikola ym. 2015).

Yksityisen ja henkilökohtaisen tiedon jakamiseen on lähdetty kehittämään ns. My Data -
mallia, joka tulee mahdollistamaan henkilötiedon hallinnan ja käsittelyn. My Datassa ihmisillä
ja palvelun käyttäjillä on oikeus heistä kerättyyn dataan, esimerkiksi ostotietoihin,
liikennetietoihin, teletietoihin, terveystietoihin, taloustietoihin ja eri verkkopalveluihin
kertyvään dataan. Keskeisintä on ihmisten mahdollisuus siirtää tietojaan nykyistä
uudelleenkäytettävämmässä muodossa itselleen ja asettaa rajoituksia kenelle
palveluntarjoajille tietoa voidaan välittää uudelleenhyödynnettäväksi (Poikola ym. 2015).
Kuva 13 kuvaa My Datan hyötyjä eri toimijoille.

Maaseudulla liikkumisessa julkisesti tuettujen kuljetusten osalta yksityisyyden suoja ja
yksityisyys korostuvat huomattavan paljon. Julkisesti tuettaja kuljetuksia ovat mm.
sairaanhoitopiirien, Kelan ja kuntien järjestämät sosiaalihuoltolain, sairasvakuutuslain ja
vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, joissa käyttäjillä voi olla monenlaisia
erityisoikeuksia (mm. etupenkki, yksinmatkustusoikeus) ja rajoituksia (mm. pyörätuoli). Nämä
noin sanotun asiakasprofiilin määrittävät tekijät on huomioitava ja saatettava asianosaisten
(mm. liikennöitsijä ja autoilijat) tietoon kuljetuksia yhdisteltäessä kustannustehokkuuden
saavuttamiseksi ja kuljetusten pirstaleisuuden vähentämiseksi. Julkisen sektorin
kustantamien tai tukemien kuljetusten tehostamispaineet lisääntyvät, jolloin asiakasprofiilien
turvallinen jakaminen on olennainen tulevaisuuden palveluita.
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Kuva 13: My Datan hyödyt yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle (Poikola ym. 2015).

Liikkumiskauppa yhden luukun -periaatteella

Koska maaseudun liikkuminen on erittäin pirstaleista ja liikkumispalveluiden tarjoajia vastuu
organisaatioineen on erittäin paljon, liikkumispalveluiden saaminen yhdestä paikasta (ts.
yhden luukun -periaate) nähtiin yhtenä tärkeimmistä mahdollistajista käyttäjäystävällisen,
tehokkaan ja kattavan liikkumisen saavuttamiseksi. Tulevaisuuden visiona on saada yhteen
sekä julkisesti tuetut että kaupallisesti tarjottavat kuljetukset, mikä asettaa omat
vaatimuksensa niin kattavasti saatavilla olevalle digitalisoidulle liikennetiedolle että yksityisen
tiedon keräämiseen ja jakamiseen liittyviin käytäntöihin. Esimerkiksi julkisesti tuettujen
kuljetusten avaamisen oletetaan tarjoavan mahdollisuuksia kehittää maaseudun
saavutettavuutta johtuen kuljetusten suuresta määrästä, mutta matalasta täyttöasteesta.
Avaamisen mahdollistamiseksi toimijoilla on oltavat kattavat asiakasprofiilit kattaen mm.
edellä mainitut asiakasprofiilit. Lisäksi kuljetusten saattaminen hyödynnettäviksi vaatii, että
järjestelmät kykenevät kommunikoimaan keskenään rajapintojen kautta.

5.4 Lainsäädäntö

Keskeisin liikenteen kehittämiseen vaikuttava laki on liikennepalvelulaki, jolla edistetään
uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintakonseptien käyttöönottoa. Avoimella
datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä luodaan edellytyksiä uusille
liiketoimintaideoille. Uudistuksessa on samalla tarkoitus myös keventää sääntelyä.
Liikennepalvelulaki tulee pääosin voimaan 1.7.2018. Tietojen ja tietojärjestelmien
yhteentoimivuutta koskevat säännökset tulevat voimaan jo 1.1.2018. Myöhemmässä
vaiheessa uudistetaan vielä kuljettajakoulutusta, ammattipätevyyksiä ja liikenteen rekistereitä
koskevaa sääntelyä (LVM 2017)

Liikennepalvelulain uudistukset, kuten taksien hinta- ja määräsääntelyn poistaminen sekä
päivystysvelvoitteen poistuminen, tulevat väistämättä vaikuttamaan maaseudun
liikennepalveluihin. Vaikutusten arviointi on kuitenkin ennenaikaista, julkisuudessa on esitetty
näkemyksiä sekä positiivisista että negatiivisista vaikutuksista. Maaseudun liikkumisen
kannalta on kuitenkin syytä tarkkaan seurata lain voimaantulon mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia ja ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin maaseudun liikkumisen turvaamiseksi.
Maaseudun liikkumispalveluiden kehitystyön kannalta on syytä tunnistaa, että
ratkaisuvaihtoehtoja rajaavat ja ohjaavat merkittävästi monet muut lait, asetukset ja muut
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säädökset, paikallisten viranomaisten tulkinnat näistä sekä kuntakohtaiset määräykset.
Tällaisia lakeja ja muita säädöksiä ovat ainakin:

· Perusopetuslaki – koulukuljetusten järjestäminen.

· Sosiaalihuoltolaki (SHL) – liikkumispalvelut henkilöille, jotka eivät itsenäisesti pysty
käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen
toimintakykyä alentavan syyn takia.

· Vammaispalvelulaki (VPL) – vaikeavammaisten liikkumispalvelut.

· Sairasvakuutuslaki (SVL) –sairaudesta aiheutuneet matkat.

· Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin toimintaa ohjaava säädöstö –mm. liikenteen
ammattipätevyydet ja työajat, ajoneuvojen rakennemääräykset, katsastus ja verotus.

· Tietosuojalainsäädäntö, henkilötietolaki ja EU:n tietosuoja-asetus – yksityisyyden
suoja, henkilötietojen käsittely.

· Hankintalaki, julkisten hankintojen hankintamenettelyt

· Työehtosopimukset – mm. muiden kuin liikenteen alojen työntekijöiden toiminta
kuljettajina.

· Määräykset eräiden tavaroiden kuljettamisesta, esim. elintarvikkeet.

On huomattava, että monissa tapauksissa kunta voi omalla päätöksellään ylittää lain
velvoittaman palveluasteen. Lisäksi monet säädökset on muotoiltu siten, että paikalliselle
viranomaiselle jää merkittävä tulkintavara. Maaseudun liikenteen kannalta olisi ensiarvoisen
tärkeää, että tätä säädöskokonaisuutta tarkasteltaisiin maaseudun kannalta kokonaisuutena
pyrkimyksenä mahdollistaa innovatiiviset, kustannustehokkaat ja kestävät liikenteelliset
ratkaisut. Maaseudun liikkumisratkaisujen kehittämisen kannalta keskeistä on saada
lähtökohdaksi ymmärrettävää lainsäädäntöä ja sen soveltamisohjeita. Lainsäädännön tulisi
myös ohjata ja kannustaa eri tahoja yhteistyöhön.

Maaseudun liikkumisratkaisut perustuvat pitkälti kuljetusten yhdistelyyn. Tuettujen kuljetusten
yhdistelyä kehitetään jo monella alueella. Haasteena yhdistelyssä ovat erialaiset oikeudet ja
ehdot joilla kyytejä toteutetaan. Yhdistelyn kannalta olisi erittäin hyödyllistä harmonisoida
kyyteihin liittyvät ehdot ja oikeudet. Esimerkiksi kuljetusten aikaikkunat, omavastuut, määrät,
erityisoikeudet, maksujärjestelmät sekä kustannusten veloitus ja maksujärjestelyt tulisi
pystyä harmonisoimaan.

My Data -ratkaisut ovat keskeisiä mahdollistajia maaseudun liikkumisen kehittämiselle.
Parempien liikenneratkaisujen rakentaminen maaseudulle edellyttää tieto- ja
yksityisyydensuojasta huolehtimista ja ennen kaikkea kaikilta osapuolilta tieto- ja
yksityisyydensuojan vaatimusten ymmärtämistä.

Maaseudun liikenteen kehittämistä palvelisivat kaikenlainen säädösten joustavuuden
lisääminen. Esimerkiksi taksamittarisäädöksen purkaminen tarkoittaisi taksin ja bussin raja-
aidan poistamista ja mahdollistaisi liikennöitsijöille joustavamman ja tehokkaamman kaluston
käytön. Tavara- ja henkilöliikenteen kuljetusten yhdistämistä tulisi edistää kehittämällä ja
yhdenmukaistamalla ohjeistoa jolloin paikallinen tulkintaa esiintyisi vähemmän. Tarkastelua
edellyttäisivät muun muassa vaaralliset aineet, ateriakuljetuksiin liittyvät ohjeet
(hygieniapassi / aterian lämmittäminen) ja muut luvanvaraiset tavarankuljetukseen liittyvät
toiminnot, kuten jätteenkäsittelylupaa edellyttävä tyhjien muovikanisterien keräily.
Työehtosopimusten tulisi myös laajemmin mahdollistaa kuljetuspalveluiden tarjoamisen
sivutoimisena tai oman työn ohessa, esimerkiksi maatalouslomittajien työehtosopimus ei
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nykyisellään salli toimia tavarakuljettajana. Myös kotikäynnillä oleva hoitaja voisi viedä
lääkkeet ja tarvittaessa ottaa paluukuljetukseen henkilön mukaan. Linja-autoyhtiöt tulisi
velvoittaa ilmoittamaan menettelynsä vammaisten avustamisesta linja-autoliikenteessä, ja
tämä voisi olla edellytys tuen myöntämiselle.

Liikkumispalvelut tarkoittavat usein uudenlaista liiketoimintaa, johon nykyisissä liiketoimintaa
säätelevissä laeissa ja säädöksissä ei ole varauduttu. Tällöin joudutaan tulkitsemaan lakeja
ja tekemään rajanvetoja. Pahimmassa tapauksessa lainsäädäntö estää kansantaloudellisesti
järkevän liiketoiminnan syntymisen. Tarvittavia kehittämistä vaativia kokonaisuuksia ovat
suurena kysymyksenä jakamistaloutta koskeva lainsäädäntö sisältäen selkeän ja yksilön
osallistumista kannustavan verolinjauksen. Myös matkaketjuja koskeva lainsäädäntö
tarvitaan, kuka vastaa mistäkin kun palvelun paketoija ja kuljetuspalvelun tarjoaja ovat eri
toimijoita.

Uudistunut hankintalaki antaa uusia mahdollisuuksia kuljetusten kilpailutukseen kunnissa ja
maakunnissa. Hankintalain tuntemusta on kuitenkin lisättävä ja yhteiskunnan tukeman
liikenteen suunnittelussa viranomaisia voitaisiin jopa velvoittaa nykyistä tiiviimpään
yhteistyöhön kunta- ja maakuntarajojen yli. Ongelmana maaseudun liikenteelle on
potentiaalisten tarjoajien vähäisyys, jolloin hankintasäädösten joustokohdat tulee tuntea
hyvin. Maaseudun liikenteen kannalta kilpailulainsäädäntö on kaksiteräinen miekka, kun
tarjoajia on vaikkapa taksiliikenteessä vähän, tarjoajien yhteistyö saattaisi tuottaa
kokonaisuuden kannalta järkeviä ratkaisuja.
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6. Johtopäätökset

Lähitulevaisuudessa maaseudun liikkumiseen vaikuttavat monet suuret muutokset, kuten
sote-, maakunta- ja lakiuudistukset. Muutokset toimintamalleissa sekä roolien ja vastuiden
jaossa ovat muuttamassa maaseudun liikkumista merkittävästi ja kustannustehokkaiden ja
liikkujaa hyvin palvelevien ratkaisuiden löytämiseksi maaseudun toimijoiden onkin löydettävä
yhteinen tahtotila ja pyrittävä tehokkaaseen yhteistyöhön. Roolien määrittämisen avuksi
tarvitaan selvityksiä ja kokeiluja. Lainsäädännön ollessa vielä avoin haetaan lopullisia
toimintatapoja tuettujen ja kaupallisten kuljetusten järjestämiseen.  Vaikutusarviointeja
tarvitaan lisää, sillä tällä hetkellä ei ole vielä riittävästi dataa kokeiluista päätöksenteon
tueksi.

Toimintakentän muuttuessa on toimijoiden pysyttävä muutoksessa mukana.  Tilaajien rooli
kasvaa, kun alalle tulon kynnys madaltuu. Kilpailu on vähäistä maaseudulla, mikä asettaa
omat haasteensa. Yritysten on tutkittava mahdollisuuksia, muokattava toimintamalleja
dynaamisesti ympäristön muuttuessa, ja liityttävä ekosysteemeihin (partnerit, verkostot).
Myös yksityisillä ihmisillä on merkittävä rooli uusien palveluiden käyttäjinä sekä myös
jakamistalouden palveluiden tuottajina.

Maaseutujen ja kaupunkiseutujen eriarvoistuminen voi tulevaisuudessa kasvaa, ja olisi
pohdittava millä toimenpiteillä kuilua voitaisiin pienentää ja saada maaseudut pidettyä
elinvoimaisina resurssi- ja kustannustehokkaasti. Palvelutasojen mahdollisuutta (eri
vyöhykkeet) tulisi harkita, ja tarkastella minkälainen palvelutaso millekin vyöhykkeelle olisi
tarkoituksenmukainen. Palvelutasoja voitaisiin hyödyntää uudisrakentamisen suunnittelussa
ja kaavoituksessa.

Tässä loppuraportissa esitelty hanke on osaltaan ollut myötävaikuttamassa maaseudun ja
maakuntien liikkumisen huomioimista ja kehittämistä Sitran valmistelemassa Suomen
kansallisen kiertotalouden tiekartta -kehitysohjelmassa. Kehitysohjelmallaan Sitra pyrkii
koordinoidusti tukemaan ja edistämään maakuntien liikkumisratkaisujen kehitystä alueiden
välistä yhteistyötä korostaen. Kehitysohjelman on esisijaisesti tarkoitettu maakunnille ja
kunnille ja sen on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2017 ja sen avaustyöpaja järjestettiin VTT:n
ja Sitran toimesta 23.5.2017. Työpajaan osallistui kattavasti eri maakuntien aktiivisia
toimijoita, jotka kaikki ilmaisivat tarpeen yhteistyölle ja maakuntien liikkumisen
järkevöittämiselle.
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7. Suositukset

Liikkumispalveluiden toteuttaminen edellyttää ennen kaikkea yhteistyötä. Niin organisaation
sisäistä, esimerkiksi kunnan eri osastojen välillä, kuin organisaatioiden välistä, esimerkiksi
kuntien, maakuntien, liittojen, sairaanhoitopiirien yhteistyötä. Myös julkisen ja yksityisen
sektorin yhteistyötä tarvitaan.

Tietoa tulisi jakaa oman organisaation kehitystavoitteista ja -toimista, ja yhteishankkeita
voitaisiin myös ideoida. Pilotteja tarvitaan kokeilemaan uusien liikkumispalveluiden
toimivuutta. Vaikutusarviointi myös kvantitatiiville datalle on ainoa keino saada luotettavaa
tietoa liikkumispalveluiden todellisista vaikutuksista. Pilottien ja palveluiden parhaista
käytännöistä tulisi tiedottaa, jotta niitä voidaan hyödyntää laajasti.

Maaseudulla liikkuminen on hyvin erilaista kuin kaupungeissa, minkä vuoksi maaseudun
erityispiirteet tulisi huomioida valtakunnallisessa kehityksessä. Niin lainsäädännön kuin
rahoituksen, esimerkiksi tutkimuksen ja palveluiden osalta, tulisi huomioida maaseudun
erityispiirteet.

Jakamistalouden palveluiden arvon oletetaan lähitulevaisuudessa kasvavan Suomessa
moninkertaiseksi. Liikkumisen ja liikenteen osalta sekä yritysten että yksityishenkilöiden
tuottamilla jakamistalouden palveluilla nähdään maaseudulla erittäin suurta potentiaalia
esimerkiksi julkisen liikenteen täydentäjänä. Palveluiden leviämiseksi niin lainsäädännön kuin
digitaalisten ratkaisuiden tulisi tukea uusien palveluiden kehitystä ja leviämistä.

Teknologiaa tulisi hyödyntää liikkumispalveluiden järjestämisessä. Dataa tulisi tarjota
digitaalisessa muodossa, sekä avoimia ja/tai määriteltyjä rajapintoja tulisi hyödyntää.

Uusien kokeilujen työkalupakki tulisi kehittää ja tarjota kaikkien hyödynnettäväksi, sillä usein
eri toimijoilla ei ole tietoa, miten lähteä liikkeelle uusien liikkumispalveluiden kehittämisessä.
Lisäksi liikenteen muutoksiin liittyvää koulutusta tarvitaan julkisella sektorilla ja
palveluntarjoajien keskuudessa. Koulutuksen tulisi tunnistaa alueiden erilaisuudet ja
koulutusta pitäisi olla tarjolla tasapuolisesti alueen koosta ja sijainnista riippumatta.

Maaseudun liikkumispalveluiden kehitystyötä ohjaavat monet lait, asetukset ja säädökset,
joita olisi tarkasteltava kokonaisuutena. Liikennelain lisäksi muun muassa yhteiskunnan
korvaamiin kuljetuksiin liittyvä lainsäädäntö, yksityisyyden suoja, hankintalaki ja
työehtosopimukset vaikuttavat liikkumispalveluiden järjestämiseen. Lisäksi on usein
epäselvää mikä on sallittua lainsäädännön puitteissa, sillä liikenteeseen liittyviä säännöksiä
on paljon, ja niissä on tulkinnanvaraa. Lainsäädännön tulisi olla helposti ymmärrettävää, ja
erilaisten tulkintojen välttämiseksi tulisi kehittää soveltamisohjeet. Lainsäädännön tulisi myös
ohjata ja kannustaa eri tahoja yhteistyöhön.
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Liite 1. Haastatellut organisaatiot

1. Maa- ja metsätalousministeriö
2. Trafi
3. Kuntaliitto
4. Maaseutupolitiikan neuvosto MANE
5. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
6. Soite  -  Keski-Pohjanmaan terveyspalvelukuntayhtymä
7. Etelä-Karjalan sote-piiri (EKSOTE)
8. Lapin sairaanhoitopiiri
9. Rovaniemen kaupunki
10. Imatran kaupunki
11. Hämeenlinnan kaupunki
12. Lapin ELY
13. Etelä-Pohjanmaan ELY
14. Kaakkois-Suomen ELY
15. Lapin liitto
16. Keski-Pohjanmaan liitto
17. Etelä-Karjalan Liitto
18. Rovaniemen matkailu ja markkinointi Oy
19. Kehitysvammaliitto
20. TTY
21. VTT
22. Uber
23. Tuomi Logistiikka
24. T:mi Petri Pekkala
25. Suomen Kuntalogistiikka Oy
26. Suomen Kasvukäytävä
27. Linnan Kehitys Oy
28. VR
29. Kela
30. Posti
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Liite 2. Alueellisten työpajojen tulokset

Alueellisia työpajoja järjestettiin neljällä paikkakunnalla: Rovaniemellä, Kokkolassa, Turussa
ja Lappeenrannassa. Ensimmäisessä työpajassa pohdittiin alueellista liikkumispalveluiden
visiota/tavoitetilaa, ja toisessa mitkä ovat tarvittavat toimijat ja toimenpiteet tavoitteiden
saavuttamiseksi (roadmap).

Lapin työpajat

Visiotyöpaja 24.10.2016, Roadmap-työpaja 7.12.2016, Rovaniemi

Jenni Eckhardt, Aki Aapaoja ja Tuomo Kinnunen, VTT

Visio

Elinkeinoelämä

Tärkeimmiksi tavoitteiksi nousivat tiedonsaanti eri palveluista, postijakelun yhdistäminen
muihin kuljetuksiin sekä sairaanhoitopalveluiden tuomisen asiakkaan luo yhä enemmän.
Erityisesti matkailun osalta tiedonsaanti on avainasemassa eri liikkumispalveluiden osalta,
sillä matkailija voi tehdä päätöksensä kohteesta sen saavutettavuuden ja siellä liikkumisen
mahdollisuuksien mukaan. Myös alueen asukkaita ja toimijoita on tiedotettava erilaisista
liikkumisvaihtoehdoista, ja yksi kanava voisi olla alueradiot. Postijakelun osalta ehdotettiin
Postiautojen palauttamista, jossa kulkevat niin posti, henkilöt kuin tavaratkin. Tämä
edellyttäisi postilain muutosta, sillä nykyisellään postia ja henkilöitä ei voida kuljettaa
yhdessä. Autojen reaaliaikainen seuranta lisää joustavuutta, sillä esimerkiksi kuljetustarpeen
ilmaantuessa voidaan paikantaa lähinnä oleva auto. Lisäksi taksit nähtiin laajemmin postin,
henkilöiden ja tavaroiden kuljettajina, vaikka ruuhka-ajat voivat olla haasteellisia takseille.
Sairaanhoitopalveluiden apuvälineiden, hoitotarvikkeiden ja muiden pienten tavarakuljetusten
osalta kotitoimitusten nähtiin kasvavan. Myös hoitotarvikejakelun piirissä olevien
tuotemuutosten osalta toivotaan järkeistämistä.

Muita keskeisiä tavoitteita ovat kyytien yhdistely ja koordinointi sekä kutsuohjautuvuus, ja
osa-aikayrittäjyys. Matkailun kyydit voitaisiin yhdistää koulu- ja muihin tuettuihin kuljetuksiin.
Liikkumispalveluiden järjestäminen syrjäisille matkailukohteille nostettiin myös esiin. Kylätalot
voisivat toimia kuljetusten koordinointipisteenä niin henkilö- kuin tavarakuljetusten osalta.
Kylätaloilla voisi esimerkiksi olla puhelinnumero kuljetusten yhdistelyjä varten.  Koko Lapin
julkinen liikenne ehdotettiin toteutettavan kutsuohjatuksi. Laboratoriokuljetusten
yhteishankinta NordLab:n, SHP:n ja terveyskeskusten kesken järkevöittäisi toimintaa.
Laboratoriokuljetukset vaativat luotettavaa erityiskuljetusta mm. lämpötilaseurannan osalta.
Osa-aikayrittäjyyden nähtiin tuovan tehokkuutta. Esimerkiksi maatalouslomittajalle ei riitä
kokopäiväistä työtä, jolloin he voisivat hoitaa myös kuljetuksia, mikäli työehtosopimus sallisi
sen. Lisäksi hoiva-avustaja & postinjakaja -yhdistelmää voitaisiin hyödyntää nykyistä
enemmän. Kaiken kaikkeaan useamman työn tekeminen turvaisi paremmin toimeentulon
ammateissa, joissa kokopäivätyötä ei ole tarjolla.

Lisäksi pohdittiin yksittäisille matkailijoille suunnattua Lapin kiertoajelun kehittämistä julkisilla
liikennemuodoilla sekä matkailuyrittäjien yhdessä järjestämää kuljetuspoolia, joka voisi esim.
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paikata koulujen loma-aikojen aiheuttaman puutteen kuljetuspalveluissa. Myös erilaisten
syrjäisillä seuduilla liikkuvien harrasteryhmien (esim. kalastajat ja metsästäjät) hyödyntämistä
kuljetuksissa ehdotettiin. Muita esiin nousseita asioita olivat tietoturvasta huolehtiminen,
nettikaupan pakettijakelua lisäävä vaikutus sekä etäpalveluiden entistä laajempi käyttö, esim.
seurantalaitteet ikääntyvien kohdalla.

Asukkaat

Tärkeimmiksi tavoitteiksi nousivat Kylätaksipalvelu ikääntyville, tavara- ja henkilöliikenteen
yhdistely sekä matkojen ketjuttaminen. Kylätaksipalvelu mahdollistaisi helpot
asiointiliikkumisen palvelut ikääntyville. Kylätaksi on kutsupohjainen joukkoliikenne, joka
toteutetaan kimppataksina. Tavara- ja henkilöliikenteen sekä postinjakelun yhdistämien
tehostaisi kuljetuksia, mikä edellyttää postilain muutosta. Matkojen ketjuttaminen myös
pitkille etäisyyksille ja syrjäisille määränpäille olisi tarpeen.

Muita tavoitteita ovat lasten ja nuorten harrastuskyytien järjestäminen, sote-kuljetusten ja
kiireettömien sairaalapalveluiden yhdisteleminen sekä koulukyytien yhdistäminen
kauppamatkoihin. Lasten ja nuorten harrastematkojen systemaattinen järjestäminen ja
erilaiset kimppakuljetukset toisivat synergiaa. Lisäksi harrastekuljetukset voitaisiin järjestää
julkisena kutsuliikenteenä. Sote ja kiireettömien sairaalapalveluiden kysyntää voitaisiin ohjata
alueellisesti ja yhdistellä liikkumista. Esimerkiksi tietyltä suunnalta tuleville voitaisiin antaa
aikoja samalla päivälle ja hoitaa yhteiskuljetuksella.  Koulukuljetukset pitäisi saada
asiointikäyttöön ja tämä edellyttää tietoa koulukuljetuksista sekä niiden järjestämistä osaksi
avointa joukkoliikennettä.

Lisäksi ideoitiin ikääntyville kauppiaan organisoimia kimppakauppareissuja sekä
matkustamista postinjakajan kyydissä. Todettiin myös, että nuoriso käyttää digikanavia
kimppakyytien sopimiseen. Näin ollen nuoret ovat avoimempia uusille jakamistalouteen
perustuville liikkumispalveluille, mutta muiden käyttäjäryhmien osalta tarvitaan vielä
asennemuutosta. Jakamistalouteen liittyen keskusteltiin, että palvelut edellyttävät riittävän
määrän palveluntarjoajia. Lisäksi palveluiden on oltava luotettavia ja turvallisia sekä
vakuutusten täytyy tukea jakamispalveluita. Keskustelua käytiin myös pienten kylien
”talonmiehestä”, jotka voisivat edesauttaa vanhempien ihmisten asumista kotona. Yleisesti
palveluiden toimittaminen ja paikallinen järjestäminen asukkaiden luo ja hyvät
liikkumispalvelut edesauttavat ikääntyvien kotona asumista sekä maaseudun
elinvoimaisuutta.

Tuetut kuljetukset

Tuettujen kuljetusten osalta sairaanhoitopiirin ja Kelan kyytien yhdistäminen nähtiin
ehdottomasti tärkeimmäksi tavoitteeksi. Asian tärkeys on tiedostettu aiemminkin, ja tähän
liittyy mm. Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa -kokeilu, jossa Lappi oli yksi
kokeilualue. Muita tärkeitä tavoitteita ovat yksityishenkilöiden liittyminen tuettuihin
kuljetuksiin, paikallisten palveluntarjoajien hyödyntäminen ja tiedonsaanti.
Yksityishenkilöiden liittyminen tuettuihin kuljetuksiin laajentaisi julkisen liikenteen verkostoa ja
lisäisi kuljetusten täyttöastetta. Taksien lisäksi busseja hyödynnetään jo Kela-kuljetuksissa,
mutta matkaketjujen toimivuuden varmistaminen olisi edellytys julkisen liikenteen parempaan
hyödyntämiseen. Tämä käytännössä edellyttää yhden luukun periaatetta (tieto samassa
paikassa). Paikallisten palveluntarjoajien hyödyntämisen lisäksi kyydin tarvitsijalle voitaisiin
antaa valinnanvapautta kuljetuksen tarjoajan suhteen. Paikallisen palveluntarjoajan
hyödyntäminen mahdollisuuksien rajoissa toisi kustannustehokkuutta, ja tuttu kuski toisi
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turvallisuuden tunnetta esimerkiksi ikääntyville. Tieto saatavilla olevista kyydeistä (Kela,
SHP, kuntien kuljetukset) on edellytys kyytien yhdistelylle ja avaamiselle yksityishenkilöiden
käyttöön. Verkko- ja mobiiliratkaisut sekä -applikaatiot ovat yksi oleellinen tiedonjakokanava.

Muut tunnistetut tavoitteet liittyvät taksien laajempaan hyödyntämiseen ja tuettujen
kuljetusten joustavampaan yhdistelyyn.  Takseissa voitaisiin hyödyntää aiempaa paremmin
etenkin paluukyytejä pienlogistiikassa ja esim. lääkekuljetuksissa. Liikennekaaren myötä
henkilöiden ja tavaroiden kuljettaminen helpottuu entisestään.  Tuettujen kuljetusten
joustavuuden lisääntyessä tuettujen kuljetusten matkoihin voitaisiin esimerkiksi yhdistellä
omia menoja ja erilaista asiointiliikennettä omakustanteisestikin. Tämä edellyttää tietoa
muista mahdollisista paluukyydeistä myös muina ajankohtina, ja jopa eri päivänä.

Vision toteuttaminen

Elinkeino

Työpajassa elinkeinoelämän kannalta keskeisiksi teemoiksi vision toteuttamisessa nousivat
tiedonsaantiin eri palveluista, kyytien yhdistelyyn ja koordinointiin (koulu ja muut tuetut
kuljetukset), postijakelun yhdistämiseen muihin kuljetuksiin sekä laboratoriokuljetusten
yhteishankintaan.

Tiedonsaanti eri palveluista (”matkamomondo”) voitaisiin toteuttaa avoimen tietokannan ja
alustan (”platformin”) avulla, jolloin toimijoiden ohjaus yhteen paikkaan vaatisi markkinointia.
Tiedonsaanti edellyttää kaksisuuntaista tiedonvaihtoa (kysyntä vs. tarjonta). Esimerkiksi
kutsuliikenne lentokentälle edellyttää paitsi liikennöitsijöiden yhteistyötä niin myös kuntien
elinkeinotoimijoiden ja matkailuyhdistysten toimia tiedon välittämisessä yrittäjille. Kyytien
yhdistely ja koordinointi (koulu- ja muut tuetut kuljetukset) vaativat hankintaosaamista kyytien
yhdistelyä tukevien tarjouspyyntöjen laadinnasta. Toteutusta voisi tukea esim. digitaulu- ja
kosketusnäyttöratkaisuilla helpottamaan kuljetusten tilaamista. First/last mile yhteys kotoa
palveluiden ääreen (esim. kirjastoautolle ja rokotusautolle) on mietittävä osana kyytien
yhdistelyä. Postijakelun yhdistäminen muihin kuljetuksiin edellyttää paitsi postilain muutosta
niin myös yhteistyötä alueen yrittäjien ja sosiaalipuolen kesken. Laboratoriokuljetusten
yhteishankinnan aikaansaamiseksi yritysten pitää nähdä yhdistelystä saatava hyöty
(kuljetukset säännöllisiä, volyymit ennustettavissa, lämpötilaseuranta, lääkkeet ja laitteet), ja
yhtenä haasteena ovat laboratorioiden omat, erilliset tilaamiset (tilaajien välillä ei ole
yhteistyötä).

Vision toteuttamiseen liittyen keskusteltiin myös sairaanhoitopalveluiden tuomisesta
asiakkaan luo esimerkiksi etäyhteyksiä hyödyntämällä muun muassa
asiantuntijakonsultaatioissa. Kylätalot voisivat hoitaa kutsuohjautuvaa liikennettä.
Verkkokaupan pakettijakelua lisäävä vaikutus voi auttaa ylläpitämään harvaan asutun alueen
joukkoliikennettä. Lisäksi etäpalveluiden entistä laajempi käyttö, esimerkiksi etäjumpat
Kolarin kunnassa ja verkko-opistot Torniossa, Pellossa ja Kolarissa sekä www.virtu.fi -
virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus sekä www.lappilaiset.fi - aluenäkökohdat
huomioiva verkostoituminen ja yhteistyön kehittäminen parantavat maaseudun palveluita.

Asukkaat

Keskeisinä tekijöinä vision toteuttamiseksi asukkaiden kannalta tunnistettiin työpajassa
terminologian yksinkertaistaminen (”kuljetuspalvelut kaikille”), liikkumispalveluihin liittyvän
tiedon ja informaationa saatavuus (nyt pahimmillaan ”vain ne tietää, jotka käyttää”) sekä
yhteinen liikkumispalvelukauppa ja siihen liittyen maakunnallinen kokonaisuudistus, sisältäen
kylätasolle ulottuvan viestinnän ja valmennuksen.

http://www.virtu.fi/
http://www.lappilaiset.fi/
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Terminologian yksinkertaistaminen (esim. MaaS, joukko- ja henkilöliikenne, koulukyydit,
sote-kuljetukset) tarvittaisiin vision toteuttamiseksi ja asukkaiden liikkumistarpeita
palvelemiseksi laajemmin. Esimerkiksi koulukyytien ja sote-kuljetusten avaaminen
joukkoliikenteeksi ei auta, mikäli asukkaat eivät käsitä näitä kyytejä vaihtoehdoiksi tai eivät
periaatteesta/nimen vuoksi halua käyttää ”koulukyytiä” tai ”sosiaalikuljetuksia” omaan
liikkumiseen. Lisäksi käyttötottumuksena erityisesti syrjäseudulla on omaan autoon
tukeutuminen. Koulukyytien yhdistäminen kauppamatkoihin vaatisi tietoa liikkumistarpeista,
jotta palvelutarjonnan suunnittelu esim. ikäihmisille olisi mahdollista. Kauppakassien
toimitusta kotiovelle / matkakeskukseen voitaisiin kokeilla. Myös kauppiaan organisoimia
kimppakauppareissuja voitaisiin hyödyntää, ja ainakin Pirttikoskella niitä on järjestetty
aiemmin. Kylätaksipalvelu ikääntyville (Kutsupohjainen joukko-/henkilöliikenne
kimppataksilla) nähtiin kokeilemisen arvoisena vaihtoehtona tulevaisuuden
maaseutuliikkumisessa, ja tällaista palvelua olisi hyvä pilotoida rajatusti pienellä alueella
olemassa olevan tarjonnan pohjalta. Muualta kuultujen (Kuusamo, Savo) kokemusten
pohjalta kylätaksipalvelu toimii hyvin, ja se on järjestetty 2 kertaa viikossa esimerkiksi
maanantaisin ja torstaisin. Lapin kaupungeista esim. Kemin alueella toimii 4 kutsuohjattua
bussia, ja Rovaniemellä on myös tällainen palvelu. Tavara- ja henkilöliikenteen sekä
postinjakelun yhdistelyn nähtiin kiinnostavan kuljetusyrittäjiä, mikäli tällaisesta toiminnasta
saadaan riittävä hyöty.

Visio yhteisestä liikkumispalvelukaupasta/-alustasta poimittiin muiden paikkakuntien
tuloksista ja se herätti laajimman kiinnostuksen sekä keskustelun. Keskeisenä ajatuksena
olisi tuoda tiedot (ml. hintatiedot) kaikista Lapin liikkumis-/kuljetuspalveluista yhteen alustaan
ja paikkaan, jotta asukas voisi itse löytää parhaan palvelun omaan tarpeeseen. Samalla
alusta mahdollistaisi Lapin liikkumisen kokonaiskuvan luomisen perustuen alustan
keräämään dataan. Kaikki kuljetuspalvelut tulisi liittää tähän alustaan/kauppaan, ja kaupan
pitäisi tarjota luotettava ja ajantasainen tieto kaikista saataville olevista Lapin kuljetuksista.
Palveluntarjoajat tulisi vastuuttaa omien palvelulupausten toteuttamisesta. Tällaisen alustan
tulisi olla julkisen sektorin hallussa, ja kaupan tulisi tukea eri asiakasryhmien asiointia
(monikielisyys, puhelinvarausmahdollisuus). Liikkumispalvelukauppa kiinnostaa yrittäjiä,
mikäli sillä on paljon käyttäjiä ja siksi markkinointiin (brändi) ja viestintään tulisikin panostaa
merkittävästi. Tällaisen alustan perustaminen vaatisi maakunnallisen tason hankkeistuksen
sisältäen ainakin integroinnin arjen palveluihin, neuvonnan, tuen käyttöönottoon ja
viestintään sekä tarkemman kysyntätiedon keräämisen väestöryhmittäin. Kuntien ja julkisen
sektorin tarjoamien liikkumispalveluiden perusdata tulisi lisäksi saada järjestelmään, tilaajien
tulisi velvoittaa, vastuuttaa, kouluttaa ja tarvittaessa antaa käytännön valmennusta
palveluntarjoajille datan syöttämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Koko Lapin kattavaa, tuettuja kuljetuksia yhdistelevää matkapalvelukeskusta on kokeiltu noin
kymmenen vuotta aiemmin lääninhallituksen, Rovaniemen kaupungin ja Kelan yhteistyönä
[kts http://keminmaa.fi/kunta/paatos/hal2008/kok1410/ptk/txt434.htm], mutta kokeilu jäi
vuoden 2010 lääniuudistuksen ”jalkoihin”.

Tuetut kuljetukset

Tuettujen (Kela, sairaanhoitopiirit, kunnat/sote) kuljetusten yhdistäminen ja
yksityishenkilöiden liittymisen mahdollistaminen lähtee yhteisen näkemyksen mukaan
liikkeelle kokonaisvaltaisesta järjestelmän/alustan luomisesta. Eri osapuolilla (esim.
yksityishenkilöt, Kela, sairaanhoitopiirit, viranomaiset) tulisi olla järjestelmään pääsy, jotta
tietoa tulevista kuljetuksista ja niiden muodoista olisi mahdollisimman hyvin saatavilla.

Tuettujen kuljetusten osalta nähtiin, että sairaanhoitopiirin & Kelan järjestämien kyytien
yhdistäminen tulee ennen kaikkea vaatimaan lainsäädännöllisiä muutoksia yhdistämisen
mahdollistamiseksi. Vapaaehtoispohjalta yhteistä tahtotilaa ei ole menneinä vuosina löytynyt,
vaikka kyytien yhdistäminen on useiden kokeilujen perusteella todettu toimivaksi.

http://keminmaa.fi/kunta/paatos/hal2008/kok1410/ptk/txt434.htm
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Yhdistämisellä olisi yhteiskunnallisesti valtava potentiaali kustannussäästöjen suhteen.
Kuljetusten yhdistämisen nähdään vaativan järjestelmän tai alustan, josta tieto kuljetuksista
olisi saatavilla kuljetusten järjestelemisestä vastaaville tahoille. Keskusteluissa nousi myös
esiin, että tehokkaan yhdistämisen kannustimena voisi toimia hyötyjen (esim. säästyneiden
kustannusten) jakaminen eri toimijoiden välillä. Myös toimiva clearing (kustannusten jako ja
jyvitys) pitää järjestää toimivaksi, automaattiseksi ja kaikille osapuolille tasapuoliseksi.
Kuntien järjestämien sote-kuljetusten osalta todettiin, että tulevaisuudessa niitäkin olisi
mahdollistaa yhdistellä, mutta ensimmäisenä tulisi pyrkiä yhdistämään Kelan ja SHP:n
järjestämät kuljetukset sen ollessa huomattavasti yksinkertaisempaa.

Tulevaisuudessa yksityishenkilöiden liittyminen mukaan tuettuihin kuljetuksiin nähtiin
edelleen järkeväksi mahdollisuudeksi. Tämä vaatisi toimiakseen kokonaisvaltaisen
järjestelmän, johon eri osapuolet ilmoittavat ja listaavat kuljetuksensa. Yksityishenkilöiden
liittyminen (kuten myös kuljetusten yhdistäminen muutenkin) edellyttää luultavasti
jonkinasteista muutosta myös yksityisasioiden salassapitoa koskeviin asetuksiin. Toisaalta jo
tälläkin hetkellä kuljetuksia voidaan yhdistää, jos kuljetettava ei ole sitä erikseen kieltänyt.

Paikallisten palveluntarjoajien liikkumispalveluiden hyödyntämiseen nähtiin ainoana
vaihtoehtona palveluntarjoajien liittyminen jo olemassa oleviin järjestelmiin (esim.
Rovaniemen matkapalvelukeskus), joka jo nykyään automaattisesti valitsee lähimmän
vapaana olevan kulkuneuvon.

Tuettujen (paluu)kuljetusten (erityisesti taksit) laajempi hyödyntäminen mm. pienlogistiikassa
(lääke- ja laboratoriokuljetukset) vaatisi ensimmäisenä lainsäädöllisen muutoksen, koska
tällä hetkellä esimerkiksi postilaki estää tavara- ja henkilöliikenteen yhdistämisen
postikuljetuksiin. Toisaalta on myös oltava selkeä ja tasapuolinen clearing-järjestelmä, joka
automaattisesti jakaa eri kustannukset vastuullisten osapuolten välillä. Pääasiassa clearing
on osa yhdessä tehtäviä sopimuksia ja pelisääntöjä.

Keski-Pohjanmaan työpajat

Visiotyöpaja 27.10.2016, Roadmap-työpaja 9.12.2016, Kokkola

Jenni Eckhardt, Aki Aapaoja ja Tuomo Kinnunen, VTT

Visio

Elinkeinoelämä

Tärkeimpinä tavoitteina pidettiin yritysten ja liikennöitsijöiden yhteistyötä ja Suomen maineen
top3 matkailumaana hyödyntämistä. Alueen yritykset ja liikennöitsijät voisivat yhteistyössä
kehittää palvelutarjontaa ja tehostaa kuljetuksia. Lisäksi yhteistyö matkailukohteiden kesken
sekä matkailukohteiden ja liikennöitsijöiden välillä olisi tärkeää. Matkailukohteet voisivat
esimerkiksi miettiä yhdessä miten laivalta pääsee kohteisiin. Lonely Planet on vastikään
valinnut Suomen kolmanneksi parhaaksi matkailumaaksi maailmassa, ja tätä tulisi
hyödyntää. Matkailijoille voitaisiin tarjota esim. ilmainen prepaid-liittymä mobiilidataa varten.
Lisäksi matkailijoiden tulisi saada tieto liikkumispalveluista helposti yhdestä paikkaa, myös
kunnan järjestämien kuljetusten osalta (esim. koulukuljetukset).

Keskeisiä tavoitteita ovat lisäksi lentokenttäkuljetusten yhdistely ja digitalisaation
hyödyntäminen. Tällä hetkellä isot yritykset järjestävät omia lentokenttäkuljetuksia, joita
yhdistelemällä voitaisiin tehostaa kuljetuksia. Lisäksi yksittäisten matkustajien
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lentokenttäkuljetuksia tulisi kehittää luomalla esimerkiksi kimppatakseja ja kutsuliikennettä.
Digitalisaation ja avoimien platformien hyödyntäminen nähtiin tärkeänä, ja myös yritysten
toiminnanohjausjärjestelmiä tulisi hyödyntää ja kehittää. Lisäksi liikkumispalveluiden
sitoutumatonta järjestelmää painotettiin vahvasti. Tunnistautumisen pitäisi tapahtua
henkilötasolla eikä minkään tietyn korttijärjestelmän perusteella. Tällä hetkellä on olemassa
useita ratkaisuja, esimerkiksi taksikortti, joka mahdollistaa erilaisia veloitusperusteita, ja First
Card, joka käy kaikkialla.

Muita tavoitteita ovat laboratoriokuljetusten yhdisteleminen ja paikallisten toimijoiden
jakelumalli. Laboratoriokuljetuksia muodostuu terveydenhuollon (SHP, terveyskeskukset,
NordLab) lisäksi maataloudesta, elintarviketeollisuudesta ja muusta teollisuudesta.
Kuljetuksia voitaisiin yhdistää, sillä kaikille laboratorionäytteille on yhteistä tarkat
kuljetusolosuhteet esim. lämpötila, ja anturiteknologiaa olisi toivottavaa hyödyntää.
Paikallisten toimijoiden (elintarvikkeiden) jakelumallissa yhteistyötä koordinoisi jokin neutraali
taho, jolloin ei tulisi eturistiriitoja ja yhteistyölle olisi paremmat edellytykset. Jakelumalli lisäisi
kokonaistehokkuutta.

Lisäksi keskusteltiin, että rahtia kulkee jo busseissa, mutta jakelu kehittyy tulevaisuudessa.
Tulevaisuuden taksit voivat olla isompia, sisältäen paikat esimerkiksi kahdelle kuormalavalle
ja 6 henkilölle. Myös REKO-lähiruokarenkaiden jakelua olisi hyvä kehittää ja luoda
jakeluverkostoja, ja esimerkiksi tehdä kylätaloista noutopisteitä.

Asukkaat

Tärkeimmiksi tavoitteiksi tunnistettiin palveluiden tuominen kyläkeskuksiin, muutos yksilön
liikkumisesta ryhmäkyyteihin sekä liikkumistiedon kerääminen. Kyläkeskukset elävöityvät
sekä yhteisöllisyys ja osallistuminen lisääntyvät, jos palveluita tuodaan kyläkeskuksiin (kts
http://yle.fi/uutiset/3-6810882). Kyläkeskuksissa voi olla toimituspisteitä, esimerkiksi kylätalon
yhteydessä, muun muassa apteekin ja kaupan tilauksille. Kyläkeskuspalvelut voisivat
sisältää etätyöpisteitä, PiggyBaggy-palvelua, kauppabokseja ja niin edelleen. Lisäksi
kyläyhteisöjen terveydenhoitoa voitaisiin kehittää niin, että pienemmät asiat voitaisiin hoitaa
kotikäynnein kylähoitajan toimesta ilman liikkumista isompiin keskuksiin. Muutos
yksilökuljetuksista ryhmäkyyteihin edellyttää kulttuurimuutosta liikkumisen suhteen sekä
kimppakuljetusten palveluntarjontaa. Lisäksi erilaiset digitaaliset ratkaisut ja applikaatiot
edesauttavat ryhmäkuljetusten organisointia. Liikkumisdatan ja liikkumistarpeiden
kerääminen ja tilastointi edesauttaa toimivien palveluiden syntymistä. Nykyinen
joukkoliikenne ei pysty vastaamaan haja-asutusalueiden asiakkaiden tarpeisiin, ja
liikkumistarpeet tulisikin kerätä suoraan maaseudun asukkailta.

Muut keskeiset tavoitteet liittyivät digitalisaatioon ja tietotekniikan hyödyntämiseen.
Palveluiden tulee olla digitaalisesti saavutettavia, sillä digitalisointi on helppo keino löytää
sopivat kuljetusmuodot, mikä näin ollen mahdollistaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen.
Digitaalisuus mahdollistaa palveluiden yhdisteltävyyden, minkä vuoksi toimijoiden valmiudet
toimia digitaalisesti on tärkeässä roolissa matkaketjuissa ja palveluyhdistelmien
tarjoamisessa. Digitaalinen kanava ei kuitenkaan yksinään riitä, sillä kaikki eivät osaa tai tule
muista syistä käyttämään niitä, esimerkiksi osa ikääntyvistä.   Tämän vuoksi on tarpeellista
tarjota digitaalisia valmiuksia edistävää koulutusta ja mahdollistaa palveluiden
saavutettavuus myös muuten kuin digitaalisesti, esimerkiksi puhelimitse. Olisi toivottavaa,
että olemassa olevia applikaatioita ja tietotekniikkaa hyödynnettäisiin enemmän, sekä
tietoisuuteen ja käyttöönottoon panostettaisiin.

Lisäksi keskusteltiin, että reittikuljetuksia voitaisiin järjestää tiettyihin tapahtumiin ja
kyläkeskuksiin, esimerkiksi aikataulutetun taksin ynnä muiden avulla. Myös olemassa olevaa
kuljetuskapasiteettia tulisi hyödyntää entistä paremmin ja yhdistellä erilaista liikennettä, kuten
asiointiliikenne, koulukuljetukset, sote-kuljetukset. Pohdittiin myös olisiko palveluntarjoajia,
jotka järjestäisivät kustannustehokkaita kimppakyytejä vapaa-ajan tarpeisiin, esimerkiksi
harrastuskyyteihin.
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Tuetut kuljetukset

Tärkeimmiksi tavoitteiksi tunnistettiin kansallinen avoin järjestelmä tuetuille kuljetuksille sekä
matkaketjujen kehittäminen. Kansallinen järjestelmä sisältäisi kaikki tuetut kuljetukset (sote ja
Kela), ja ne olisivat avoimia aina kun mahdollista eli kuka tahansa voisi liittyä kuljetukseen.
Jos tuettujen kuljetusten ulkopuoliset matkustajat pääsisivät mukaan joukkoliikenteen
hinnalla, se houkuttelisi hyödyntämään tuettuja kuljetuksia. Järjestelmän hyödyntäminen
edellyttäisi, että tarvittava tieto kuljetuksista olisi saatavilla ja sitä jaettaisiin, mikä edellyttää
yhteistyötä Kelan, sairaanhoitopiirien ja kuntien välillä. Lisäksi maakuntarajojen ylittävät
matkat edellyttäisivät selkeää järjestelmää kustannusten jakamiseen (clearing). Tuettujen
kuljetusten osalta matkaketjujen, ja niiden eri vaihtoehtojen, on oltava selkeitä ja luotettavia.
sote- ja lakiuudistuksen myötä mahdollisesti tuleva ”henkilökohtainen budjetti” nähtiin yhtenä
potentiaalisena vaihtoehtona tuettujen matkaketjujen järjestämiseen – myös
henkilökohtaisella tasolla.

Muut tavoitteet liittyvät pienlogistiikan ja tuettujen kuljetusten yhdistämiseen sekä taksien
tehokkaampaan hyödyntämiseen.  Tuettuihin kuljetuksiin voitaisiin yhdistää erilaisia
pienlogistiikan kuljetuksia kuten lääkkeitä. Olemassa olevilla pienlogistiikan ratkaisuilla
pystytään varmistamaan mm. katkeamaton kylmäketju, seurattavuus, turvallisuus ja
toimitusvarmuus. Takseja voitaisiin myös hyödyntää tehokkaammin joukkoliikenteen
palveluaikojen ulkopuolella tarjoamalla esimerkiksi kuljetus joukkoliikennetaksalla.

Lisäksi nostettiin esille Norjassa toimiva ratkaisu, jossa ambulanssibussi (ts. kapasiteetilla ja
yhdistelemisellä päästään kustannustehokkuuteen) hoitaa kiireettömiä kuljetuksia, ja
pohdittiin, voisiko ratkaisu toimia myös Suomessa. Ambulanssibussi poistaisi yksittäiset
kiireettömät ambulanssisiirrot ja lisäisi tehokkuutta.

Vision toteuttaminen

Elinkeinoelämä

Elinkeinoelämän edellytyksiä kokonaisuudessaan parantaisi liikkumispalveluiden
nettikauppa, maakunnan ”hankintajohtaja” sekä koulutus liikennekaaren jälkeiseen
hankintaan. Yritysten ja liikennöitsijöiden yhteistyö edellyttää luottamusta ja koordinointia, ja
mahdollistavina tekijöinä voivat toimia markkinaympäristön luoma pakko sekä liikennekaari.
Yhteistyö ja yhteinen platform ovat tarpeen, jotta pystytään keräämään ja jakamaan tietoa
kuljetuksista. Digitalisaation hyödyntäminen edellyttää avointa dataa ja mahdollistaa
paremman kapasiteetin hallinnan liikkumispalveluille. Liikkumispalveluiden sitoutumattoman
järjestelmän toteuttamista rajoittaa (tuettujen) liikkumispalveluiden moninaisuus ja
tukijärjestelmien erilaisuus. Käytännössä tällaisen järjestelmän vaatima henkilökohtainen
tunnistautuminen voitaisiin toteuttaa Viron esimerkin mukaisella ID-kortilla ja valtionhallinnon
X-Road järjestelmällä. Lentokenttäkuljetusten yhdistely ja kehittäminen edellyttäisi
matkustushistoriaan perustuvaa arviointia ja ennakointia todellisesta tarpeesta. Suomen
maineen hyödyntäminen TOP3 matkailumaana vaatii tahon, jolla on tarve kerätä tietoa
sidosryhmien kiinnostuksista ja mahdollisista palveluehdotuksista ml. liikkumispalvelut.
Lisäksi yritykset tarvitsevat kehitysrahoitusta konkreettisten tuotteiden ja palveluiden
luomiseksi. Paikallisten toimijoiden (elintarvikkeiden) jakelumalli tarvitsisi neutraalin
koordinaattorin sekä jakelukeskuksen toiminnan ylösajamiseen sekä riittävän määrän
toimijoita mukaan kustannustehokkuuden saavuttamiseksi. Laboratoriokuljetusten
(sairaanhoito, elintarvike) yhdistelemistä voitaisiin edistää liikennöitsijöiden/kuljetusyritysten
kehittämällä järjestelmä, joka sisältää mm. digitaalista tietoa tarpeesta, dynaamisen
hinnoittelun, tarjoajien poolin sekä hankintaosaamisen hyödyntämisen. Autokauppiaiden
sisäinen järjestelmä voisi olla hyvä benchmark-kohde.

Asukkaat

Lähtökohtaisesti maaseudun liikkuminen perustuu yksityisautoiluun. Tärkeimpinä tekijöinä
vision toteuttamiseksi asukkaiden näkökulmasta nousivat muutos yksilöliikkumisesta
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ryhmäkyyteihin, palveluiden tuominen kyläkeskuksiin sekä kuljetuskapasiteetin
hyödyntäminen yhdistelyn avulla.

Ryhmäliikkumisen edellytyksiä voitaisiin parantaa asukkaiden tietoisuuden,
asennemuutosten ja viestinnän keinoin. Useimmat ihmiset haluavat olla mukana
kehityksessä, joten tietoa uusista palveluista ja niiden käyttöönotosta pitää pystyä
levittämään maaseudulla, esimerkkiä voisi ottaa vaikkapa biokaasun käyttökohteita
esittelevästä vuosikalenterista, joka on jaettu kaikkiin Vaasan alueen kotitalouksiin. Yhtenä
luontaisena muutoksen ajurina ovat ajo-oikeudettomat ihmiset (esim. alaikäiset, heikentynyt
näkö- / havainnointikyky). Palveluiden tuominen kyläkeskuksiin tarkoittaa laajempaa
liikkumiseen liittyvää näkökulmaa, esimerkiksi kyläsairaanhoitajia ja muita palveluita, joita
voitaisiin tuoda osana liikkumispalettia kyliin ja koteihin. Usein maaseudun asukkaiden
liikkumispalveluita tarkastellaan yksipuolisesti asiakkaiden pääsynä keskuksiin palveluiden
pariin. Toisena esimerkkinä Ruotsissa testatusta kylien liikkumista edistävästä palvelusta on
yhteiskäyttöisen tila-auton sijoittaminen kylään, hyödyntäen kyläläisiä ryhmäkyytien
kuljettajina. Tähänkin aihealueeseen liittyen koulutukselle, viestinnälle ja markkinoinnille on
tarvetta, ja monia asioita on mahdollista toteuttaa jo nykyisissä puitteissa.
Kuljetuskapasiteetin hyödyntäminen yhdistelyn avulla edellyttää vielä monelta osin
mahdollistavan lainsäädännön voimaantuloa, ja yhtenä esimerkkinä maaseudulla on
kauppakassien tuominen kotiin osana postinjakelua.

Liikkumistiedon keräämistä (data ja tarpeet) voitaisiin kokeilla rajatulla alueella. Esimerkiksi
asukkaiden liikkumisen seurantaa voitaisiin toteuttaa esim. älypuhelimien GPS tietoon
pohjautuen. Kattavan kokonaiskuvan saaminen yksityisautoiluun perustuvasta liikkumisesta
edellyttää laajaa asukkaiden osallistumista. Digitalisaatio ja tietotekniikan hyödyntämisessä
on parantamisen varaa monilta osin.  Yhtenä maaseudun liikkumisen haasteena nousi esiin
2. asteen opiskelijat, joille opiskelun ja kotona asumisen yhdistäminen voi olla mahdotonta
liikkumishaasteiden vuoksi, ja teknologiaa voitaisiin hyödyntää myös tässä. Esimerkiksi 16-
vuotiaille voitaisiin kokeilla teknologian avulla alueellisesti ja ajallisesti rajattua
opetusajokorttia. Reittikuljetusten järjestämisestä tapahtumiin ja kyläkeskuksiin on hyviä
kokemuksia erityisesti Kaustisen ja Kokkolan välillä festivaaliaikaan sekä Kalajoen ja
Kokkolan välillä kesäaikaan.

Tuetut kuljetukset

Tärkeimpänä tekijänä tuettujen kuljetusten (sote, SHP ja Kela) yhdistämisessä nähtiin
selkeästi kansallisen tason avoimen järjestelmän luominen, johon eri osapuolet voisivat
merkitä oman organisaation järjestämät kuljetukset. Avoimen järjestelmän toteuttaminen
vaatisi lähtökohtaisesti julkisen tahon omistuspohjaa, jonka myötä voidaan varmistaa sekä
yksi kansallinen järjestelmä (varmistaa kustannustehokkuuden, tiedon kokoamisen yhteen
paikkaa rajapintojen kautta) että puolueettoman kilpailukentän kaikille kuljetuspalveluiden
järjestäjille. Periaatteessa jo nykyisin yksityishenkilöillä on mahdollista liittyä mukaan Kelan
järjestämiin kuljetuksiin, mutta mahdollisuutta ei juurikaan hyödynnetä puutteellisen
tiedonjaon takia (Kainuussa menossa pilotti asiaan liittyen).

Matkaketjujen kehittäminen selkeiksi, varmoiksi ja luotettavaksi vaatii lähtökohtaisesti tuettuja
kuljetuksia koskevien tietojen keräämistä yhteen paikkaa (kansallinen maakuntatasoilla
toimiva järjestelmä), jonka kautta (kuljetus)tietoja voitaisiin tehokkaasti yhdistellä.
Edellytyksenä matkaketjutukselle nähtiin myös syöttöliikenne, joka kuljettaisi ihmiset julkisen
runkoliikenteen pariin, mikä varmistetaan yhdestä paikasta/järjestelmästä saatavaan tietoon.
Matkaketjutus vaatii myös toimivan ja tasapuolisen kustannusjaon (clearing)
liikkumispalveluoperaattoreiden välillä, mikä varmistaa kestävän liiketoiminnan toimijoiden
välillä. Myös yksityisillä ihmisillä on olennainen rooli, koska heiltä toivotaan tulevaisuudessa
entistä enemmän kollektiivista vastuuta ja vapaaehtoisuutta jakaa kuljetuksia muiden kanssa,
mikä osaltaan voi joissain tapauksissa johtaa mm. matka-ajan pitenemiseen.

Pienlogistiikan ja tuettujen kuljetusten osalta tärkeimpinä asioina ovat tiedot järjestettävistä
kuljetuksista. Teknologiaratkaisut erilaisten kuljetusten järjestämiseen eivät ole ongelma,
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koska tarkkaan seurattavia (sijainti, lämpötila yms.) kuljetusratkaisuja löytyy markkinoilta.
Myös kuljetusyksiköitä (esim. laatikoita) voitaisiin kierrättää tehokkaasti toimijoiden välillä,
jolla varmistetaan mm. kuljetusyksiköiden saatavuus.

Taksien entistä tehokkaampi käyttö (parempi käyttö- ja täyttöaste) vaatisi ennen kaikkea eri
tilausjärjestelmien yhteensopivuutta ja kommunikaatiota. Kutsuohjautuvuuden kehittäminen
tehostaa taksien käyttöä. Tämä edellyttäisi tuettujen kuljetusten tietojen jakamista yksityisille
henkilöille kyytien yhdistelyä varten.

Ambulanssibussien hyödyntäminen kiireettömissä kuljetuksissa on sinällään tutkimisen ja
kokeilemisen arvoinen ratkaisu etenkin seuduilla, jossa etäisyydet ovat pitkät (esim. Lappi).
Lisäksi olisi hyvä selvittää, että ovatko kriisivalmiutta koskevat säännökset edelleen
voimassa, jolloin ambulanssibussien hankkimiselle voisi olla myös poikkeustilanteita
palveleva tarkoitus (tulisi selvittää Puolustusvoimilta).

Varsinais-Suomen työpajat

Visiotyöpaja 28.10.2016, Turku
Jenni Eckhardt, VTT sekä Janne Antikainen ja Sinikukka Pyykkönen, MDI
Työpaja järjestettiin yhdessä VNTEAS Smart Countryside -hankkeen kanssa

Roadmap-työpaja 12.12.2016, Turku
Jenni Eckhardt, VTT, Mari Sinn, Varsinais-Suomen liitto, Paula Väisänen, Valonia

Visio

Elinkeinoelämä

Tärkeimmät tavoitteet liittyvät datan avaamiseen, perusinfrasta huolehtimiseen ja
palveluketjujen paketointiin. Erityisesti kuntien data tulisi avata liikkumispalveluiden
hyödynnettäviksi. Tulevaisuudessa tulee lisäksi yhä enemmän big datan hyödyntämistä ja
my datan ympärille erilaisia palveluita. Lohkoketjuteknologioiden (block chain)
hyödyntäminen voi myös olla tulevaisuuden tietotekninen ratkaisu liikkumispalveluiden
osalta. Digipalvelut perustuvat infrastruktuuriin ja tietoliikenneyhteyksiin, joten niihin tulee
kiinnittää huomiota, jotta palveluiden edellyttämä perusinfra voidaan taata. Erityisesti
matkailupuolella palveluketjut tulisi paketoida. Esimerkiksi Saariston Rengastie ja Pikku
Rengastie olisivat paketoitavissa, ja ne voitaisiin tehdä eri kieliversioilla. Myös
maksamisvaihtoehdoissa tulisi huomioida kansainväliset asiakkaat. Matkailun paketit voisivat
sisältää julkisen liikenteen lisäksi esimerkiksi laivoja sekä yhteiskäyttöisiä pyöriä ja veneitä.

Muita tavoitteita olivat rajapintojen avaaminen, suuremmat kokeilut sekä objektiivinen
operaattori. Rajapinnat tulisi avata mahdollisimman laajasti, jotta saadaan tieto mitä kaikkea
on tarjolla liikkumiseen liittyen ja minkälaista toimintaa on olemassa. Vaikka tällä hetkellä on
jo paljon hyviä, pieniä pilotteja ja kokeiluja olemassa, olisi tärkeää aloittaa isoja
”miljoonakokeiluja”.  Myös objektiivisen operaattorin tarve tuotiin esille. Operaattorin tulisi olla
luotettava ja kykenevä kokoamaan alleen sopivat tahot. Lisäksi operaattori jakaisi
oikeudenmukaisesti kustannuksia ja tuloja. Työpajassa keskusteltiin myös siitä, kuka tai mikä
taho kantaisi taloudellisen riskin liikkumispalveluista.
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Lisäksi ehdotettiin tolkun tavaravirtoja, jossa kehitetään eri toimijoiden välillä kulkevia
tavaravirtoja. Jakamistalous voi mullistaa perinteistä ajattelua ja vaikuttaa myös
tavaravirtoihin. Keskustelussa nostettiin esille yhteiskunnalliset yritykset operaattorin
roolissa, jolloin voitto käytettäisiin toiminnan kehittämiseen tai alueelliseen yhteiseen hyvään.
Ehdotettiin myös vapaampaa markkinataloutta ilman tuettuja ratkaisuja, joka antaisi kaikille
yhtäläiset mahdollisuudet. Myös pelisääntöjen ja turvallisuuden merkityksestä keskusteltiin.

Asukkaat

Keskeisimmiksi tavoitteiksi nousivat liikkumispalveluiden markkinointi ja viestintä sekä
liikkumispalvelukauppa. Markkinoinnin ja viestinnän osalta on tärkeää antaa tietoa olemassa
olevista liikkumisen vaihtoehdoista, niin julkisista kuin yksityisistä palveluista, ja myös
yhteiskäyttöautoihin ja tulevaisuudessa itseohjautuviin autoihin liittyvän tiedon osalta.
Julkisten palveluiden osalta tämä edellyttää, että maakunnallinen kyytidata tulisi avoimeksi.
Houkutteleva liikkumispalvelukauppa on tärkeä asukkaan näkökulmasta, jotta asukkaat
alkavat käyttää liikkumispalveluita.  Kaupassa tilauksen tulisi olla helppoa, nopeaa ja
sujuvaa, ja etenkin merkittävien ensimmäisen ja viimeisen matkaketjun kilometrin (ks. first &
last mile) osalta. Maksamisen tulisi olla kätevää sekä palvelun varmaa ja luotettavaa.
Varmuus liittyy myös yhteiskäyttöautoihin ja jakamistalouden järjestelmiin, jotta asiakkaat
uskaltavat lähteä mukaan. Yhteyksien tulisi olla nopeita ja vuorovälien tiheitä, ja
kutsuliikenne olisi ratkaisu pieniin matkustajamääriin. Myös tavarakuljetukset ja Posti
hoituisivat samasta liikkumispalvelukaupasta. Lisäksi yksityishenkilöt voisivat toimia
palveluntarjoajina.

Muita tärkeitä tavoitteita ovat jouheva pendelöinti ja kyytien yhdistely. Pendelöinnin tulisi olla
sujuvaa, jotta se olisi hyvä vaihtoehto omalle autolle. Kauppakassin (ruoka, tavarat)
toimitukset esimerkiksi matkakeskuksiin yhdistettynä pendelöintiin helpottaisi arkea.
Pendelöinnin kehittyminen edellyttäisi seudullista liityntäpysäköintiä, ja seudullisen
liityntäpysäköinnin selvitys onkin tulossa. Myös saariston syöttöliikenne kaipaa kehittämistä.
Kulkeminen saaristossa on vähäistä, ja toimijat liikkumispalvelut edellyttäisivät uudenlaisia
ratkaisuja. Saariston vesibusseja ehdotettiin yhdeksi ratkaisuksi. Kyytien yhdistely
esimerkiksi koulukuljetusten ja avoimen joukkoliikenteen osalta nähtiin toivottavana. Iltaisin
joukkoliikenteen tarjonta heikkenee, jolloin harrastuskyytien tarve alkaa, mikä voitaisiin
ratkaista yhteiskuljetuksilla kyliltä harrastuksiin.

Lisäksi ehdotettiin, että asiakkaalla olisi tieto eri vaihtoehdoista, mutta valinnanvapaus
tuodaanko palvelu kotiin vai meneekö itse palvelun luo. Työpajassa heiteltiin vapaasti ideoita
myös tulevaisuuden kaksisuuntaisesta gondoliradasta, joka kulkisi suurten pendelöintiväylien
varrella. Keskustelussa nostettiin esille, että ihmisten olisi hyvä ymmärtää paljonko
henkilöauton hankinta ja käyttö todellisuudessa maksaa. Liikkumispalveluiden ja kyytien
yhdistämisen todettiin vaativan tahtotilan kunnissa, jotta asiat etenevät. Uusia palveluita
kehotettiin kokeilemaan ja toimimaan esimerkkinä muille.

Tuetut kuljetukset

Tuettujen kuljetusten osalta loppukäyttäjätarpeiden selvittäminen ja kattava asiakasprofiili
ovat tärkeimmät tavoitteet. Asiakasprofiilissa olisi asiakkaan erityistarpeet, esimerkiksi
tarvitseeko asiakas pukea, asiakkaan kokemukset, kuten lähteekö asiakas muun kuin tutun
kuljettajan mukaan, jne. Asiakas voisi olla mukana määrittämässä profiilia, ja kaikki tieto
löytyisi helposti ja olisi matkojenyhdistelykeskuksen käytössä. Yksityisyydensuoja-asiat olisi
ratkottava ennakkoon.
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Muita tärkeitä tavoitteita ovat kimppakyytien hyödyntäminen, tuettujen kuljetusten
yhdistäminen tavarakuljetuksiin, kuljetusoperaattoreiden osaamisen hyödyntäminen ja
kokonaisuuden hahmottaminen. Tuetuissa kuljetuksissa voitaisiin hyödyntää kimppakyytejä,
kunhan ne ovat turvallisia ja järjestäytyneitä. Tuettuihin kuljetuksiin voitaisiin yhdistellä
erilaisia tavarakuljetuksia, kuten esimerkiksi Matkahuollon ja Postin toimituksia.
Kuljetusoperaattoreiden osaamista tulisi hyödyntää, ja antaa hankinnoissa heille
mahdollisuus esimerkiksi suunnitella reittejä. Kustannusten osalta olisi nähtävä kokonaisuus
ja vältettävä osaoptimointia kuntasektorilla. Esimerkiksi investoinnit julkiseen liikenteeseen
näkyvät tietyn sektorin kuluina, ja saattavat tuoda toiselle sektorille säästöjä. On mietittävä,
mikä on liikkumisen tarkoitus. On myös muistettava, että kotona asuminen on laitoshoitoa
huomattavasti edullisempi vaihtoehto, ja liikkumispalveluilla voidaan myös vaikuttaa tähän.

Tunnistettuja tavoitteita ovat myös joustava järjestelmä ja joukkoliikenteen hyödyntäminen.
Asiakkaiden kuljetustarpeet muuttuvat, minkä vuoksi järjestelmän tulisi olla joustava, ja luvat
ja etuisuudet muuttuisivat tarpeen mukana. Esimerkiksi taksikortin käyttölupa ei olisi ikuinen,
vaan se tarkistettaisiin tietyin väliajoin. Avoin joukkoliikenne on myös tuettua, ja sitä tulisi
hyödyntää mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi koululaisten kyyteihin ja pendelöintiin.
Joukkoliikenteen käyttöön voitaisiin käyttää rahallista ohjaamista porkkanana.

Ryhmätöissä nostettiin esille, että pelisäännöt on luotava eri toimijoiden välille, mukaan
lukien rahanjako. Tiedonjaon osalta datan tulisi olla rajatusti avointa ja perustua sopimuksiin.
Kaikenlaisten kuljetusten yhdistämistä ehdotettiin ja lainsäädännön muutostarve
yhteiskuljetusten osalta tuotiin esille. Kuljetusoperaattoreiden yhteistyötä ja tietojen
kokoamista toivottiin, jotta kuljetuksia hankkivalla olisi helposti saatavilla tieto tarjonnasta.
Tavaraliikenteessä käytettyä kokoamisliikenteen hyödyntämistä pohdittiin henkilöliikenteen
osalta. Lisäksi mietittiin erilaisia vaihtoehtoja mobiilipalveluiden rinnalle, kuten älyranneketta
ja perinteistä puhelinta.

Vision toteuttaminen

Elinkeino

Datan ja rajapintojen avaamisen edellytyksenä nähtiin tietojen digitalisointi.  Jotta rajapinnat
voidaan avata, täytyy panostaa IT-osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen, sillä nykyinen
osaaminen ei kaikkialla riitä. Rajapintojen avaamisen hyödyt tulisi osoittaa, jotta siihen
saadaan resursseja. Rajapintojen avaaminen ei ole kuntien peruspalvelu eikä kehitä uutta
toimintaa, jolloin resurssien saaminen on haastavaa. Myös yritysten tulisi avata rajapinnat.

Big datan hyödyntämispotentiaalina nähtiin liikkumisen virtojen ja datan visualisointi.
Esimerkkinä kerrottiin tapaus, jossa Hollannissa visualisoinnilla osoitettiin eri paikkakuntien
väliset työmatkaliikenteet ammattiryhmittäin. Kun huomattiin saman ammattiryhmän
henkilöitä liikkuvan ristiin, tämä johti osin työpaikkojen vaihtoon päittäin.

Perusinfrasta huolehtimisen osalta todettiin, että kaikkia kulkumuotoja tulee kohdella
tasapuolisesti, ja myös talvikunnossapidosta tulee huolehtia. Lisäksi robotisaation sekä
sähköautojen ja –pyörien vaatimukset infran osalta tulisi huomioida. Kattava
sähköajoneuvojen latausverkosto tulisi luoda myös haja-asutusalueilla. Yrityksille voitaisiin
kehittää kannustimia tuottaa latausverkostoa. Lisäksi latauspisteiden avausjärjestelmien tulisi
olla yhtenäisiä, jolloin kuluttajilla olisi pääsy kaikille latauspisteille samoin periaattein.
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Palveluketjujen paketoinnin todettiin edellyttävän businesslogiikan kehittämistä ja
rahoituksen. Objektiivista operaattoria ei nähty todennäköisenä tulevaisuudessa, ja julkisen
vallan nähdään puuttuvan vain tarvittaessa antamalla instrumentteja. Suurempien kokeilujen
osalta nähtiin tarpeen tehdä pitempikestoisia projekteja, joiden toimivuus on mitattava.
Alussa kokeilut sisältävät riskejä ja saattavat olla tappiollisia, ja toimivuus nähdään vasta
pitemmällä aikavälillä.

Asukkaat

Asukkaiden näkökulmasta tarvitaan avoimia, tasavertaisia ja edullisia ratkaisuja
liikkumispalveluille. Lisäksi lainsäädännön tulisi tukea avoimia rajapintoja ja vähentää
säätelyä.

Liikkumispalveluiden markkinoinnin osalta nähtiin sopivina keinoina kuntien tiedotuslehdet ja
nettisivut. Vaikka ajanpuute olisi kunnissa haasteena, kunnan aktiivisuus on tärkeää. Kunnat
voivat esimerkiksi toteuttaa kyselyitä, olla mukana kokeiluissa ja osallistuttaa asukkaita.
Kunnat ja heidän henkilöstö voivat toimia myös esimerkkinä, kuten eräässä kunnassa
kunnanjohtaja laittoi oman autonsa yhteiskäyttöautoksi. Alueellisten yhdistysten todettiin
olevan etenkin asiointiliikennehankkeissa hyvä markkinointikanava, ja yhdistys/ aktiivit voivat
myös esimerkkien voimalla edistää liikkumispalveluita. Vaikka netti ja some ovat hyviä
tiedotuskanavia, täytyy muistaa että kaikkia netti ei tavoita, vaan tarvitaan esimerkiksi
paikallislehtiä markkinointiin.

Liikkumispalvelukaupan toteutumiseksi tarvitaan kaupallinen alusta lähtölaukauksena
toiminnalle.  Kauppa voisi sisältää erilaisia palveluita kuten Ylläs Ticket palvelussa, joka
sisältää liikkumispalveluiden lisäksi ravintola- ja laskettelupalveluita ym. Usean palvelun
tarjoaminen yhden luukun periaatteella edellyttää taustajärjestelmän, jotta rahavirrat voidaan
jyvittää eri toimijoiden välillä. Myös jouheva pendelöinti edellyttää kaupallista alustaa.

Joustavien ja muuttuvia tarpeita huomioivien liikkumispalveluiden toteuttamiseksi ehdotettiin,
että isot yritykset keskittyisivät isoihin ja pitkiin linjoihin, ja pienemmät yritykset toisivat
joustavia järjestelmiä ja kutsuohjautuvia palveluita.

Kyytien yhdistely esimerkiksi koulukyytien ja joukkoliikenteen osalta voitaisiin saavuttaa
hankintayhteistyön kautta maakuntatasolla. Takseja voitaisiin hyödyntää monimuotoisemmin
erilaisissa kuljetuksissa ja kuljetusyhdistelmissä. Lisäksi taksit voisivat kehittää rooliaan
palvelunkehittäjänä.

Tuetut kuljetukset

Loppukäyttäjätarpeiden selvittämisen ja kattavan asiakasprofiilin luomisen edellytyksenä on,
että ylemmällä tasolla ymmärretään toiminta sekä sairaiden asiakkaiden kuljetusten haasteet
ja tarpeet. Myös henkilön omien toiveiden huomiointi on tärkeää viranomaisten
määrittelemien tarpeiden lisäksi.

Kimppakyytien hyödyntäminen edellyttää aikataulujen yhteensovittamista eri tasoilla. Sote-
puolella huomioidaan kiireettömät siirrot ja hoitoon saapuminen sekä paluukyytien
hyödyntäminen. Myös ennalta määrättyinä aikoina hoidettavat kuljetukset tutkimukseen ja
hoitoon huomioidaan yhdistelyssä. Kiireettömiä siirtoja voitaisiin hoitaa myös
ambulanssibusseilla. Yhteensovittaminen voi edellyttää hoitolaitosten toimintamallien
muutosta ja joustavia järjestelmiä. Kunnan kuljetuksista integroitaisiin asiointikuljetukset, ja
koulujen alkamista porrastettaisiin kuljetusten tehostamiseksi.
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Kokonaisuuden hahmottaminen ilman osaoptimointia edellyttäisi yhden operaattorin, joka
tuntee tuetut kuljetukset. Sote-puolella kuljetukset huomioisivat myös hoitolaitosten väliset
matkat ja kotiin/kotoa suuntautuvat matkat.

Kuljetusoperaattoreiden osaamisen hyödyntämiseksi heidät tulisi ottaa mukaan
kehitystyöhön. Myös olemassa olevia järjestelmiä tulisi hyödyntää.

Tuettujen kuljetusten yhdistäminen joukkoliikenteeseen ja muihin kuljetusmuotoihin voitaisiin
toteuttaa liikkumispalvelukaupan avulla, jossa eri tukimuodot saisi samasta palvelusta (sote,
seniorit, asiointi, koulukyydit jne.). Tämä edellyttäisi keskusteluja ja yhteistyötä eri tukia
myöntävien tahojen kesken. Tavarakuljetusten yhdistäminen tuettuihin kuljetuksiin vaatisi
avoimen tilaus/ilmoitusjärjestelmän, joka olisi jokaisen tuettuihin kuljetuksiin liittyvän
työntekijän (esim. sote) työväline. Digiturvallisuus olisi huolehdittava järjestelmässä.

Etelä-Karjalan työpajat

Visiotyöpaja, 4.11.2016, Roadmap-työpaja, 2.12.2016 Lappeenranta

Petri Niemi LUT, Marjo Wallenius ja Sonja Tynkkynen Etelä-Karjalan Liitto

Etelä-Karjalan työpaja järjestettiin yhteistyössä Etelä-Karjalan liiton kanssa. Liitto oli
käynnistämässä Etelä-Karjalan MaaS-hanketta joten työpajat palvelivat sekä valtakunnallista
maaseutuhanketta että alueellista kehittämishanketta. Tavoite-/toimenpidealueita haettiin
elinkeinoelämän, asukkaiden ja tuettujen kuljetusten näkökulmasta.

Visio

Elinkeinoelämä

Elinkeinoelämään liittyen liikkumisratkaisuissa pidettiin keskeisimpänä tavoitteena
palveludatan avaamista valtakunnallisille ja globaaleille palveluiden paketoijille, jonka
suhteen tulisi tarkkaan seurata mitkä palvelut valtaavat markkinaa. Tämä tarkoittaisi
ajantasaisia aikatauluja ja reittitietoja julkisesta liikenteestä, taksikyydeistä sekä
lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa yksityisestä palvelutarjonnasta sekä
pienlogistiikasta. Kuljetusreittien tulisi myös tuottaa palveluista reaaliaikaista, avointa
tarjonta- (sijainti-)tietoa mikä mahdollistaisi ”digitaalisen liftaamisen”. Tavoitteena tulisi olla,
että esimerkiksi matkailijat pystyisivät hankkimaan liikkumispalvelunsa niillä (mobiili-
)alustoilta joita he käyttävät muuallakin. Matkailun kannalta tämä tarkoittaisi toisaalta helppoa
ja luotettavaa matkaketjujen rakentamista ”Milanosta vuokramökille Saimaalla” ja toisaalta
palvelua ”Mitä tässä lähiseudulla olisi koettavaa ja miten sinne pääsee”. Liikkumispalveluita
sekä matkailualan muita palveluita voitaisiin myös paketoida majoituksenvarauspalveluissa
tarjottaviksi paketeiksi, joita jokainen alueen matkailuyrittäjä voisi tarjota oman pakettinsa
osana.

Liikennekaaren mahdollistaessa kuljetuspalveluiden tarjoamisen helpommin, voisi
osuuskunta, kunta, yritys tms. koordinoida mikrotyöpalvelua johon kuuluisi myös
liikkumispalveluita. Esimerkiksi osuuskunta hoitaisi rekisteröitymisen verottajalle ja
toimeksiantojen kehittyessä avustaisi myös yrityksen perustamiseen. Liikkumistiedon
käsittely ja tulkinta kuljetuspalveluiden liiketoimintamahdollisuuksiksi on oma osaamisalansa,
joka voisi olla tuotteistettu konsultointipalveluksi.
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Muita keskusteltuja palvelua parantavia kohteita oli elinkeinoelämän ottaminen (hotellit,
kaupat jne.) julkisen liikenteen rahoittajiksi, jossa kuitenkin kuntia sitova
tasapuolisuusvelvoite otettava huomioon.

Asukkaat

Asukkaiden kannalta ongelmana nähtiin se, että jokainen liikennettä ohjaava taho
suunnittelee ja rahoittaa liikenteensä erikseen. Palvelun hankkimisen tulisi olla helppoa,
kyytiin tulisi olla helppo tunnistautua ja lipputuotteiden olla yhteneviä. Tavoitteena olisi yksi
applikaatio kuljetusten tilaamiseen ja maksamiseen, kaikki kuljetukset samassa systeemissä
ja samalla lipulla. Systeemin tulisi tarjota myös tieto odotusajasta, vaihdoista, eri
kulkuneuvoista, matka-ajasta sekä vaihtoehtoisista palveluista.

Tavoitteeksi tunnistettiin myös maaseutu taksivetoiseksi. Tämä tarkoittaisi toisaalta kaluston
kriittistä arviointia: missä tarvitaan bussia, missä riittäisi pikkubussi ja onko nykyinen
taksikanta liian pientä? Toisaalta yksityisautoilun potentiaali tarjota palveluita maaseudulla
tulisi hyödyntää. Tavoitteena voisi maaseudulla olla yksi auto / talous.

Yhtenä tavoitteena voisi olla koordinoida suunnittelua maakunnallisesti. Liikennettä pitäisi
myös yhä enenevässä määrin kilpailuttaa yhteistyössä toimijoiden kesken. Muita tavoitteita
ovat lasten ja nuorten harrastuskyytien järjestäminen, sote-kuljetusten ja kiireettömien
sairaalapalveluiden yhdisteleminen sekä koulukyytien avaaminen muulle asiointiliikenteelle.

Tuetut kuljetukset

Tärkeimmät tavoitteet tuetuissa kuljetuksissa liittyivät kuljetusten yhdistelyyn. Nykytilassa
Kelan kuljetuksiin ei yhdistellä muita kuljetuksia, eikä kuntien kuljetuksiin yhdistellä muiden
kuntien kuljetuksia. Yhteiskunnan kustantamat kuljetukset ovat vain harvoin avoimia kaikille.
Tavoitteena tulisi olla että kaikki yhteiskunnan kustantamat kuljetukset olisivat avoimia
kaikille. Periaatteena voisi olla, että matkakorvauksia voi nostaa ainoastaan, jos laittaa
kyydin julkisesti esille. Ainoastaan viisi prosenttia VPL-kuljetuksista on sellaisia, joihin ei
voida yhdistellä muita kuljetuksia (yksityistaksioikeus). Periaatteessa velvoitteen voisi asettaa
myös tukea saavalle yksityiskulkuneuvolla liikkuvalle. Tukea tulisi myös voida maksaa esim.
naapuriavun tarjoajalle.

Myös eri kuljetusmahdollisuudet tulisi saada paremmin asiakkaiden tietoisuuteen ja käyttöön,
esimerkiksi tuettu kuljetus voisi käsittää vaikka junamatkan edellyttäen että ketju on
rakennettu sujuvaksi ja otettu huomioon esimerkiksi hoitopalvelun ajanvarauksessa.
Sairaanhoitopiirin ajanvarauksen järjestelmien tulisi myös tukea kuljetusten yhdistelyä.

Tuetuissa kuljetuksissa tulisi myös paremmin hallita poikkeustilanteita, esim. lapsi on sairas
ja estynyt tulemaan sovittuun kuljetukseen, voisiko Vilman kautta välittyä tieto kuljetuksen
järjestäjälle? Koulumaailman liikkuminen perustuu lukujärjestyksiin, mahdollisuus joustaa
sekä liikkumispalveluissa että lukujärjestyksissä parantaisi tehokkuutta.

Muut tunnistetut tavoitteet liittyivät Kela-kuljetusten vähentämiseen ennaltaehkäisevillä
toimenpiteillä. Keskusteltiin myös alkolukkovaatimuksesta vain koulukuljetuksissa, ei muissa
yhteiskunnan kustantamissa kuljetuksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että koulukuljetuksiin on
vaikea saada kalustoa ja kalusto keskittyy ”hyviin” Kela-kuljetuksiin. Monessa kunnassa
taksikalusto on myös pientä, mikä osaltaan vaikeuttaa kaluston saantia koulukuljetuksiin.
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Vision toteuttaminen

Työpajassa valittiin ensimmäisessä työpajassa kehitetyistä tavoitealueista tärkeimmät
kahdesta näkökulmasta määrittäen erikseen valtakunnallisesti / kokonaisuuden kannalta
tärkeimmät tavoitteet ja Etelä-Karjalan maakunnan kannalta tärkeimmät tavoitteet, sellaiset
joissa Etelä-Karjalan tulisi edetä omin voimin. Työpajassa nousi esiin myös vain
kaupunkialueista koskevia tavoitteita joita ei kuitenkaan tässä ole raportoitu.

Valtakunnallisesti ja kokonaisuuden kannalta kahdeksi tärkeimmäksi tavoitteeksi nähtiin
kuljetusten tilaamisen ja maksamisen applikaatiot sekä liikkumispalvelutarjonnan avaaminen
kaikille palvelupaketoijille.

Kuljetuspalveluiden tilaamisen ja maksamisen tulisi ihannetilanteessa hoitua yhden
käyttöliittymän kautta, olipa kyse sitten itse maksetuista tai tuetuista kuljetuksista. Systeemin
kautta tulisi saada tieto aikatauluista, odotusajoista, vaihdoista, matka-ajasta sekä tiedot
vaihtoehtoisista palveluista. Tämän edellytyksenä ja toisena tärkeänä tavoitteena pidettiin
kaiken kuljetuspalvelutarjonnan saaminen näkyväksi ja avoimeksi. Yhden avoimen
rajapinnan kautta tulisi saada kaikki liikkumis- ja kuljetuspalvelutarjonta: julkisen liikenteen
ajantasaiset aikataulut, reaaliaikaiset tiedot kutsuliikenteestä, jaettavissa olevista
taksikyydeistä kuin lain mahdollistamissa rajoissa yksityisestä palvelutarjonnasta sekä
pienlogistiikkapalveluista. Käyttäjän kannalta olisi käytännöllistä että palvelut integroituisivat
jo käytössä oleviin käyttöliittymiin kuten kartta- ja navigointipalveluihin tai varauspalveluihin.
Myös liikkumistarpeet tulisi koota yhteen, maaseudun kannalta tärkeää olisi saada tuetut
kuljetukset avoimiksi yksityisten kuljetustarpeiden yhdistelyä varten.

Erityisesti pienet kunnat ovat liian pieniä yksiköitä suunnittelemaan liikkumisratkaisuja.
Koulumatkatukea tulisi kehittää siten, että yksi lippu kattaa kaikki kulkumuodot ja tuen tulisi
kattaa myös harrastusmatkat. Tukea voisi ohjata yksilötasolle jolloin kulkuneuvon voisi valita
itse.

Maaseudun yhteiskunnan tukeman taksiliikenteen järjestämisen kannalta alkolukon
määrääminen pakolliseksi muissakin kuin koulukuljetuksissa, jolloin koulukuljetuksiin
voitaisiin saada helpommin kilpailua. Kaiken kaikkiaan maaseudun taksitoimintaa tulisi
kehittää monipuolisemmaksi, edullista olisi voida laajentaa henkilökuljetusoikeuksia
yksityisille, samalla taksiliikenteen ansaintalogiikoita tulisi kehittää käsittämään laajempia
palvelukokonaisuuksia kuin pelkkä henkilöiden kuljetuspalvelu yhdistelemällä mm. tavara- ja
henkilöliikennettä. Maaseudulla kuljetustarpeiden yhdistely on keskeisin tapa turvata
liikkumispalvelut.

Maakunnallisesti keskeisin tavoite liittyy keskuksiin tulevien kuljetusten ennen kaikkea
SOTE-piirin ja Kelan kuljetusten yhdistelyn toteuttaminen. Erityisesti maaseudun liikkumisen
kannalta tärkeäksi tavoitteeksi nostettiin maakunnallisen koordinoinnin kehittäminen, kunnat,
SOTE-piiri, Kela ELY-keskus / tuleva maakuntahallinto pitää saada saman pöydän ääreen
tekemään yhteistyötä.

Myös maakunnan matkailun kehittämistä pidettiin tärkeänä tavoitteena. Tavoitteena voisi olla
matkaketju ”Milanosta mökille Saimaalle” viimeisten kilometrien tarjonnan avaaminen
valtakunnallisille / globaaleille operaattoreille. Myös lomalla liikkumisen ratkaisujen
kehittäminen on tärkeä osa palveluja. Potentiaalisia kehitettäviä kohteita olisivat
matkaketjupalvelut liitettynä muihin matkailupalveluihin ”juuri tästä paikasta”: asemalla näet
mitä lähellä on tarjolla ja miten kiinnostavaan kohteeseen pääsisi. sekä hop-on hop-off –
liikkumisen mahdollistaminen.
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Muita tavoitteita oli mikrotyöpalvelun kehittäminen jossa palveluntarjoaja pystyisi
käynnistämään liikkumiseen liittyvää palvelua ja siirtymään asteittain itsenäiseksi yrittäjäksi,
jaetut kyläautot, sote-kuljetusten matkaketjujen kehittäminen esim. junaa hyödyntäen ja
ostoseteli julkisen matkan arvosta, jolloin asiakkaalla olisi mahdollisuus matkustaa itse
valitulla kuljetuspalvelulla. Koulutyön aikataulutuksessa voitaisiin myös ottaa koulukuljetusten
järjestäminen paremmin huomioon. Lisäksi kuljetussopimusten kestoon kaivattiin
maaseudulla pidennystä viiteen – kahdeksaan vuoteen, jotta kuljetuspalveluiden tarjoajat
uskaltaisivat investoida kalustoon.

Yhteenvetona Etelä-Karjalan maaseudun liikkuminen palveluna kiteytyi kolmeen
tavoitteeseen:

1. Kuljetusten yhdistely: Tavoitteena on mahdollistaa joustava, helppo, edullinen ja kestävä
kuljetusten yhdistely

2. Julkiset hankinnat: Tavoitteena on hankkia laadukkaita ja kustannustehokkaita
matkustuspalveluita julkisen sektorin hankintayhteistyöllä.

3. Innovaatiot: Tavoitteena on kehittää ja luoda edellytyksiä innovatiivisille
liikkumisratkaisuille maakunnassa

Kuljetusten yhdistelyn edellytyksenä on reitti- ja aikataulutietojen ja edelleen sijainti- ja
reittitietojen avaaminen meneillään olevista kuljetuksista. Tieto- ja kuljetusjärjestelmien on
oltava kuluttajalle helppokäyttöisiä palvelun etsimisestä ennakkovaraukseen, tilaamiseen ja
maksamiseen. Taksikuljetuksissa tavoitteena on säilyttää 24/7-palvelut myös maaseudulla.
Konkreettisena toimenpiteenä käynnistetään kuljetuspalvelutoimijoiden yhteissuunnittelu,
jossa mukana palveluntarjoajat, kunnat ja TVV:t.

Julkisissa hankinnoissa pyritään pitkiin sopimuksiin (min. kolme vuotta). Vähintään
maakunnallisella yhteistyöllä kehitetään nykyistä yhteneväisemmät kriteerit
kalustovaatimuksista, laaditaan yhtenäinen koulukuljetusohjeistus ja selvitetään
yhteistyömahdollisuudet kuntien välillä, esim. koulukuljetukset seuduittain. Tavoitteena on
jatkuva ja toimiva maakunnallinen yhteistyö eri viranomaisten välillä, myös
kuljetuspalveluiden tarjoajat on syytä saada mukaan yhteistyöhön.

Innovaatio-otsikon alla maaseutua koskee seudullisen liikennepalvelutarjonnan yhdistelyn
mahdollistaminen, tavoitteena matkailijalle katkeamaton matkaketju ”Milanosta mökille”,
vaivaton liikkuminen Etelä-Karjalassa (hop-on hop-off) myös uusille matkailijaryhmille.
Palveluiden tulisi olla avoimia myös asukkaille. Mikrotyöpalvelun kehittämistä ja yhteisiä
kyläautoja tulee kehittää uuden lainsäädännön tarjoamissa puitteissa. Näistä
mahdollisuuksista ja rajoitteista on tarjottava tietoa viiteryhmille.
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