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RATKAISUJA MAASEUDUN LIIKKUMISPALVELUIHIN
Liikkumispalveluiden järjestäminen on muutoksessa.
Maakunta-, sote- ja lakiuudistukset yhdessä tiukentuvien ympäristötavoitteiden
ja julkisesti tuettujen kuljetusten tehostamispaineiden kanssa toimivat muutoksen ajureina.
Maaseudulla liikkumispalveluiden järjestämisen haasteiden raktaisemiseksi tarvitaan
kokonaisvaltaista tarkastelua, eri oikeuksien ja ehtojen harmonisointia ja lainsäädännön
purkamista. Vyöhykeperustaisia malleja tulisi harkita.
VTT:n ja LUT:n toteuttaman hankkeen tavoitteena
oli kehittää uusia digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia toimintamalleja, jotka mahdollistavat liikkumis- ja kuljetuspalveluiden järjestämisen harvaan
asutuilla alueilla kustannustehokkaasti ja ylläpitäen
riittävän palvelutason. Hanke huomioi liikkujryhminä niin alueen asukkaat kuin matkailijat, ja tarkastelun kohteena olivat myös yhteiskunnan korvaamat ja
tukemat kuljetukset sekä julkisten tahojen rooli niiden organisoinnissa.
Suurimpina haasteina maaseudun liikkumispalveluiden järjestämisessä pidetään toimijoiden siiloutuneisuutta ja yhteisen näkemyksen sekä tahtotilan
puutetta. Näin ollen liikkumispalveluiden kokonaisuuden hallinnasta ja järjestämisestä puuttuu selkeä
vastuutaho. Teknologian näkökulmasta keskeinen
haaste on osaamattomuus ja ammattitaidon puute liikkumisen järjestämisessä teknologian avulla. Maaseudun harvaan asutuilla alueilla on pulaa
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asiakkaista, jolloin uusien palveluiden syntyminen
markkinaehtoisesti vaikeutuu. Lisäksi maaseudulla
nähdään tavarakuljetuksiin satsattavan enemmän
kuin henkilökuljetuksiin.
Hankkeessa määritettiin maaseudun liikkumisen visioksi:
”Turvata kaikille hyvinvoinnin kannalta riittävät
liikkumispalvelut ja saavutettavuus kustannustehokkaasti asianmukaisella palvelutasolla”.
Visioon pääsemiseksi esitettiin ratkaisuehdotuksia
seuraavien liikkumispalveluihin liittyvien teemojen alla:						
• Yhteistyö ja yhdistely
• Palvelut ja markkinat
• Teknologia ja tieto
• Suunnittelu ja päätöksenteko
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HAASTEET NYKYTOIMINNASSA
TOIMIJAT
• Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten siiloutuneisuus
• Kustannustenjako vastuutahojen kanssa epäselvä
• Kunnissa/maakunnissa ei ole tahoa, joka vastaisi liikkumispalveluiden kehittämisestä ja koordinoinnista
• Haasteena löytää hyviä ja yhteiskunnan kannalta parhaita palveluyhdistelmiä
• Osaamattomuus ja ammattitaidon puute liikkumisen järjestämisessä ja suunnittelussa (kilpailutus, IT)
• Maakunta- ja sote-uudistuksen sekä liikennepalvelulaun luoma epätietoisuus vaikuttaa julkisesti tuotettujen
kuljetusten kehitystä ja yhdistelyä vuoden 2018 loppuun asti
• Yhteiskunnan korvaamat kuljetukset ovat kestämätön menoerä
• Kokonaisjärjestelmän kannalta liian korkea palvelutaso
TEKNOLOGIA
• Osaamattomuus ja ammattitaidon puute liikkumisen
järjestämisessä ja suunnittelussa (kilpailutus, IT)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
• Yhteinen tahtotila ja pelisäännöt puuttuvat
• Asenteiden hidas muuttuminen, halumattomuus uusiin
ratkaisuihin
• Kuljetusten epätasainen kysyntä (esim. koulukyydit,
sesonki)

PALVELUT JA MARKKINAT
• Mennään rahdin/elinkeinoelämän ehdoilla (esim. investoinnit)
• Rajoitetut markkinat
• Julkisen liikenteen palvelutaso heikko
• Iltaisin ja viikonloppuisin palvelutarjonta vähenee entisestään
• Julkisessa liikenteessä ei täyty esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimukset

YHTEISTYÖ JA YHDISTELY
Kuntien, soten, ELY:n, SHP:n ja Kelan välillä tarvitaan yhteistyötä, ja julkinen sektori tulisi velvoittaa
yhteistyöhön. Kuljetuksia tulee 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, public-private-people-partnership) sekä kehitykseen sitouttaminen ja osallistaminen on tärkeää.
Erilaiset julkishallinnon kuljetuspalvelut, kuten erilliskuljetukset, ryhmäkuljetukset ja pienlogistiikka
tulisi yhdistää. Palveluiden tulisi olla avoimia kaikille, ja esimerkiksi yhteiskunnan korvaamiin kuljetuksiin pääsisi mukaan joukkoliikennemaksulla. Liikkumispalvelut tulisi ottaa mukaan kunnan strategiselle
tasolle ja kehittämishankkeisiin, millä estettäisiin
siiloutuminen tai yhden näkökulman optimointi.
PALVELUT JA MARKKINAT
Kysynnän ja tarjonnan läpinäkyvyys sekä synkronointi on oleellista, jotta voidaan esimerkiksi hyödyntää oikeanlaista kalustoa sekä tarvepohjaista
kutsuohjautuvaa liikennettä.
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Tarvitaan liikkumispalvelukauppoja ja -alustoja, jotka
sisältävät palveluiden reitit, aikataulut ja hinnat sekä
mahdollistavat matkaketjujen luonnin. Ratkaisujen
on oltava helppokäyttöisiä ja omaksuttavia. Tuettujen kuljetusten osalta olisi kattavat asiakasprofiilit,
jotka huomioisivat myös asiakkaiden erityistarpeet.
Palveluluokkia voitaisiin luoda kiireellisyyden mukaan, ja luokille määritettäisiin kyytien aikaikkunat.
Jakamistalouteen perustuvat liikkumispalvelut luovat uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää liikkumista
varsinkin maaseudulla, jossa joukkoliikenne palvelee
monin paikoin heikosti. Jakamistalouden digitaaliset
ratkaisut ovat yksi keino nostaa ajoneuvojen käyttöja täyttöastetta luomalla samalla houkuttelevan
vaihtoehdon heikosti saavuttavalle julkiselle liikenteelle.
TEKNOLOGIA JA TIETO
Tiedottaminen liikkumispalveluista on ensisijaista.
Tarvitaan yleistä tiedotusta palveluiden saatavuudesta ja sisällöstä, mutta myös asennemuokkausta,
jotta uudenlaisia palveluita aletaan käyttää.
IT-osaamista ja valmiuksia olisi kehitettävä käytännön tasolla eri toimijoiden, esimerkiksi kuntien ja liikenteen harjoittajien, keskuudessa.
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SUUNNITTELU JA PÄÄTÖKSENTEKO
Henkilö- ja tavarakuljetusten yhteiskuljetukset olisi
mahdollistettava laajasti. Yleisesti tarvitaan liikkumispalvelut mahdollistavaa lainsäädäntöä ja läpinäkyvää päätöksentekoa. Innovatiivisia hankintoja on
suositeltavaa hyödyntää, sillä ne keskittyvät ongelmaan tai tavoitteeseen ennalta määrätyn ratkaisun
sijaan.
Yhteiskunnan korvaamiin kuljetuksiin oikeutetuille
voitaisiin luoda henkilökohtainen liikkumisbudjetti,
jonka asiakas voisi käyttää valitsemillaan matkoilla
ja kulkumuodoilla. Myös yhteiskunnan maksamien
kuljetusten löytyminen järjestelmistä ja tietokannoista mahdollistaisi koulukyytien ja kunnan kutsutaksin avoimen hyödyntämisen, mikä parantaisi
kustannustehokkuutta.
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 korvataan millekin alueelle, ja aivan
syrjäisimmille seuduille ei välttämättä myönnettäisi
samoja palveluita kuin kuntakeskuksen lähialueilla.
Henkilöautojen kapasiteettiä voitaisiin hyödyntää
myös muiden kuin omistajan liikkumistarpeissa.
Lisäksi lentoliikennettä tulisi tarkastella matkustajamäärien ja -kysynnän mukaan, ja työmatkaliikenne tulisi huomioida muun muassa aikataulujen ja liityntäpysäköinnin suhteen.

KESKEISET KÄSITTEET
LIIKKUMISPALVELU tarkoittaa eri toimijoiden ja
kulkumuotojen järjestämien kuljetuspalveluiden
tarjoamista asiakkaalle yhden luukun periaatteella digitalisaatiota hyödyntäen.
LIIKENNEPALVELULAKI (liikennekaari) on kolmiosainen lakivalmistelu, jonka tarkoitus on edistää
liikkumispalveluita. Eduskunta on hyväksynyt lain
ensimmäisen vaiheen.
JAKAMISTALOUS on omistusten, resurssien
ja taitojen jakamista ja vaihtamista.
MY DATA on yksityisen ja henkilökohtaisen tiedon jakamiseen kehitetty malli, joka tulee mahdollistamaan henkilötiedon hallinnan ja käsittelyn.
SHL Sosiaalihuoltolaki – liikkumispalvelut henkilöille, jotka eivät itsenäisesti pysty käyttämään
julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai
muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan
syyn takia.
VPL Vammaispalvelulaki – vaikeavammaisten
liikkumispalvelut.
SVL Sairasvakuutuslaki – sairaudesta aiheutuneet
matkat (Kelan korvaamia).

Kuva: Veli-Matti Karppinen
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POLITIIKKASUOSITUKSET
1. Maaseudun liikkumisratkaisuja ja niihin liittyviä
säädöksiä tulisi tarkastella kokonaisuutena.
Liikennepalvelulain lisäksi olisi huomioitava
muun muassa hankintalaki, työehtosopimukset, erilaiset tuettuihin kuljetuksiin liittyvät lait
(SHL, VPL, SVL, perusopetuslaki) sekä tulevat
maakunta- ja sote-uudistukset. Tarvitaan ymmärrettävää lainsäädäntöä ja sen soveltamisohjeita, jotta tulkinnanvaralle ei jäisi tilaa. Lainsäädännön tulisi myös ohjata ja kannustaa eri
tahoja yhteistyöhön.
2. Palvelutasojen mahdollisuutta vyöhykeperustaisesti tulisi harkita, ja tarkastella minkälainen palvelutaso millekin vyöhykkeelle olisi
tarkoituksenmukainen. Palvelutasoja voitaisiin hyödyntää uudisrakentamisen suunnittelussa ja kaavoituksessa.			
3. Julkisesti tuettujen kuljetusten yhdistelyssä
haasteena ovat erilaiset oikeudet ja ehdot
joilla kuljetuksia toteutetaan. Näitä oikeuksia ja ehtoja tulisi harmonisoida. Esimerkiksi
kuljetusten aikaikkunat, omavastuut, määrät,

erityisoikeudet, maksujärjestelmät sekä kustannusten veloitus ja maksujärjestelyt tulisi
pystyä harmonisoimaan ja selkeyttämään.
						
4. Kuljetusten joustavuudelle ja yhdistelylle tulisi luoda paremmat edellytykset. 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.
5. Lainsäädäntö tulisi päivittää uudenlaisten
palveluiden ja niiden tarpeiden osalta.
Esimerkiksi jakamistalouden osalta tarvitaan
lainsäädäntöä sisältäen selkeän ja yksilön
osallistumista kannustavan verolinjauksen.
My data -ratkaisut ovat keskeisiä mahdollistajia maaseudun liikkumisen kehittämiselle,
ja my datan käyttö edellyttää tieto- ja yksityisyydensuojaan liittyvien periaatteiden
ratkaisua. 				

LIIKKUMINEN PALVELUNA – KONSEPTI MAASEUDUN ELINKEINOJEN JA
PALVELUIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄJÄNÄ -hanke
Loppuraportti

Hankkeen yhteyshenkilöt

Liikkumispalvelut maaseudun elinvoimaisuuden ja
saavutettavuuden mahdollistajana.
Eckhardt, Jenni; Nykänen, Lasse; Aapaoja, Aki
ja Niemi, Petri (2017). VTT:n tutkimusraportti
VTT-R-03429-17.

Hankkeen vastuullinen johtaja:
Jenni Eckhardt, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Puh. 040 750 5615, jenni.eckhardt@vtt.fi

Hankkeen tuloksista lisää sivuilla:
http://www.vtt.fi/sites/maaseutumaas/tulokset

Hankepartneri:
Petri Niemi, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Puh. 0400 153 011, petri.niemi@lut.fi

Liikkuminen palveluna -hanke rahoitettiin
Maaseutupolitiikan hankehaun kautta, maaseutupolitiikan hankeryhmän esittämänä
maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä. Rahoituslähde: Makera.
Yhteyshenkilö maa- ja metsätalousministeriössä: Antonia Husberg, etunumu.sukunimi@mmm.fi
Maaseudun palveluista lisää:
Maaseutukatsaus 2017 (Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-453-958-6)
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