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Heikki Sorasahi, 9.10.2019



5 tärkeää Sitrasta

1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle.

2. Riippumaton tulevaisuustalo: ennakoija, 
herättelijä, visionääri, kehittäjä, kokeilija, 
yhteistyökumppani, kouluttaja ja verkottaja.

3. Toiminta rahoitetaan peruspääoman ja 
sijoitusten tuotoilla.

4. Visiona Suomi, joka menestyy kestävän
hyvinvoinnin edelläkävijänä.

5. Vision alla kolme teemaa, 7 avainaluetta ja 
kymmeniä hankkeita.

+1 erittäin tärkeä

Tulevaisuustyö on 

yhteistyötä!
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Mukaillen lähteestä: Ellen MacArthur 
Foundation 2016. Circular Economy in 
India: Rethinking growth for long-
term prosperity.  
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Open Arctic MaaS 
Strateginen yhteistyö ja ratkaisut 

liikkumispalveluiden edistämiseksi Pohjois-
Suomen kuntien ja matkailukeskusten välillä.

www.arcticmaas.fi; #ArcticMaaS

tem.fi/liikenteen-kasvuohjelma



Julkiset ja yksityiset kyydit samalle 

tarjottimelle (”Alpio”) –hankkeen yhteistyötahot

Alueet:

Yritykset:

Vaikutusarviointi, tutkimus ja asiantuntijatuki:

Rahoitus: + muut hankekumppanit



Tavoitteet eri kohderyhmien näkökulmasta

Asukkaat: Uudet ja olemassa olevat liikkumisen palvelut 
helposti asukkaiden saataville. 

Liiketoiminta: Lisää elinvoimaa uusista liikkumisen 
palveluista ja teknologiasta. 

Julkisen sektorin päättäjät: Pienemmät kustannukset 
ja päästöt. 





sitra.fi |  seuraavaerä.fi

@sitrafund

Kiitos!
hso@sitra.fi
040 572 9512

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund


Loviisan Kyläkyyti-kokeilu 14.1.-28.6.2019

Suunnitteluinsinööri Suvi Peltola
7.10.2019



Kyläkyydin kokeilualueet

• Liikennöintialue Liljendal–
Koskenkylä–Vanhakylä-alue 
14.1.2019 alkaen

• Laajennettiin 21.2.2019 alkaen 
kattamaan Pernajan kirkonkylä, 
Hopom, Haddom ja Kuggom
sekä Loviisan keskusta. 

• Palveluajat arkena aamuisin klo 
5.15–7.15 ja iltaisin klo 16–19.

• Alueella n. 6 000 taloutta. 

Suvi Peltola 7.10.2019



Kyläkyydin tavoitteet

• Aluksi: 
Liityntäliikenneyhteyksien 
parantaminen Vanhankylän 
pikavuoropysäkeiltä vt 7:ää 
itään ja länteen. 

• Myöhemmin myös: 
Liityntäliikenne Loviisan 
keskustasta vt 7:n 
pikavuoropysäkeille, harrastus-
ja asiointikäyttö.

Suvi Peltola 7.10.2019



Markkinointiesimerkkejä kokeilun alussa

Suvi Peltola 7.10.2019



Markkinointiesimerkkejä palvelun laajennettua

Suvi Peltola 7.10.2019



Kyläkyyti-kokeilu

Ennen kokeilua

• Useita Loviisan 
keskustan kautta 
ja vt 6 pitkin 
kulkevia 
bussivuoroja 
lakkautetaan.

• Matkustajan 
kannalta tilattava 
Kyläkyyti helpottaa 
liityntäliikennettä.

• Liikennöitsijä saa 
lisäliikennettä ja 
sovelluksen avulla 
kerättyä samaan 
suuntaan 
matkustavat.

• Kesän ajan 
ylimääräinen 
aamubussivuoro 
keskustan 
liityntäliikenteessä. 

• Kouluaikana 
markkinaehtoisia 
aamubusseja.

• Matkustajat 
löytäneet muita 
matkustustapoja.

Kokeilun aikana Kokeilun jälkeen

Suvi Peltola 7.10.2019



Kokemukset Kyläkyyti-pilotista

• Kohderyhmän tavoittaminen 
haastavaa laajasta markkinoinnista 
(suorapostitukset, some, verkko-
sivu, ilmoitukset, tiedotteet) 
huolimatta. 

• Käyttäjämäärät ja kyytien 
yhdistelyaste jäivät odotettua 
pienemmiksi.

• Käyttäjäpalaute positiivista.

• Palvelulle tuli vakiokäyttäjiä, jotka 
toivoivat jatkoa.

• Käyttäjämäärä lisääntyi kokeilun 
loppua kohden.

Suvi Peltola 7.10.2019



Käyttäjämäärät
2019 vk Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Yhteensä

TAMMI 3 0

4 1 1

5 3 3

HELMI 6 0

7 1 1 2

8 1 1

9 1 1

MAALIS 10 1 2 3

11 1 2 1 4

12 1 1 1 1 4

13 1 1 2 1 5

HUHTI 14 2 1 1 4

15 1 4 1 1 7

16 1 3 4

17 1 3 4

18 1 2 3

TOUKO 19 3 1 2 1 7

20 1 2 2 1 6

21 1 3 1 1 6

22 3 1 2 2 8

KESÄ 23 2 1 3 1 2 9

24 3 5 3 5 3 19

25 4 5 3 2 3 17

26 2 3 1 5 3 14

Yhteensä 22 22 34 35 19 132
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Suvi Peltola 7.10.2019



Kyläkyydin jatko Loviisassa?

• Kyläkyyti ei tässä muodossa 
jatku.

• Henkilöliikenteen 
kokonaisselvitys menossa.

Kysymyksiä? Kiitos!

Suvi Peltola 7.10.2019



Kyläkyyti
PORVOOSSA

28.3.2019

Linna-Varis



Porvoossa parannettiin haja-asutusalueiden 
joukkoliikennettä Sitran tukemana kokeiluna

• Kokeilukohde 01/05 2019 Porvoon 

pohjoiset kylät, siivu Askolan eteläosaa, 

nauhamainen rakenne teiden varsilla, 

noin 15 asukasta/ha; yhteensä noin 3 –

4000 asuaksta.

• Uudenlainen joukkoliikennekonsepti.

• Pieni kutsubussi ja tilataksi, helppo kyyti-

applikaatio, kohderyhmänä nuoret 10 –

20 vuotiaat harrastematkoilla.

• Pitkän tähtäyksen tavoitteena 

markkinaehtoinen kannattavuus!

• Sitran rahoitus keväällä 2019!

9.10.2019

Hanna Linna-Varis



Työn tuloksia talven ja kevään 2019 ajalta!

✓ Applikaatio helppo, samoin 

muutosten tekeminen.

✓ Heti löytyi muutamia kymmeniä 

hevijuusereita, ja saman verran 

satunnaisia käyttäjiä. Mutta lisää 

olisi ollut hyvä saada – päivittäin 

noin 5 matkustajaa

✓ Uudet järjestelmät vaativat 

runsaasti mainontaa ja tiedottamista 

– jatkuvasti!

✓ Käyttäjät ovat hyvin tyytyväisiä!

9.10.2019

Hanna Linna-Varis



10.10.2019

Etunimi Sukunimi

Aito kaappaus some-keskustelusta:

Virallinen tiedotus tarvitsee tuekseen muutakin

pöhinää!



Markkinointi vaatii jatkuvia ponnistuksia!

✓ Asiakkaiden houkuttelu palveluun, 

joka on lähes ilmaista ja palvelutaso 

taksin luokkaa, on yllättävän 

vaikeaa.

✓ Logo, nettisivut, face, haastattelu, 

laatikkojakelut, mainoksia 

kaupungin toimipisteissä, ostettu 

mainos….kaikkea on kokeiltu.

✓ Nuoriso näyttää löytäneen palvelun 

parhaiten.

✓ Nuorison ilmastomyönteiset kannat 

eivät vielä realisoidu käytännön 

valintoihin?

9.10.2019

Hanna Linna-Varis



9.10.2019

Hanna Linna-Varis



Kyläkyyti – alue laajeni syksyllä 2019

Kokeilun myönteiset tulokset kannustivat jatkamaan toimintaa alueeltaan 

laajennettuna ja monipuolistettuna – kyydin voi tilata myös puhelimitse ja 

maksaa prepaid-kortilla. Alustavasti näyttää siltä, että uusia matkustajia on 

saatu mukaan!

Kyläkyytijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden tehdä asiointimatkoja siten, että 

asiakas saa aikataulun joustavuuden hyväksymällä etua matkan 

yhdistävyydessä. Tarjolla EKO-kyyti, joka on edullisempi kuin tavallinen; 

pitää vain hyväksyä omasta alkuperäisestä  toiveesta poikkeava aikataulu.

9.10.2019

Hanna Linna-Varis

:



Onko Kyläkyydillä tulevaisuutta?
Kyläkyytiä kehitetään jatkuvasti!

9.10.2019

Hanna Linna-Varis

Hanke osuu juuri kaupungin strategisiin tavoitteisiin vähähiilisen 

liikkumisen, liikenteen digitalisaation, palvelukyläkonseptin ja 

lapsiystävällisen kunnan suhteen.

Tilaukseen ja maksamiseen uusia välineitä, hinnoittelu ketterää. 

Mutta tiedottamista ja markkinointia tarvitaan! Ihminen oppii ja 

omaksuu uusia asioita hitaasti.

Askola on innolla mukana, Ely luvannut tukea – kannatti kehittää!



9.10.2019

Etunimi Sukunimi

https://www.porvoo.fi/kylakyyti



Etelä-Savon henkilöliikennejärjestelmän uudistaminen

(Etelä-Savon ALPIO)

Marko Tanttu

Etelä-Savon maakuntaliitto

Julkiset ja yksityiset kyydit samalle tarjottimelle 9.10.2019



Etelä-Savo henkilöliikenteen 
toimintaympäristönä

- Julkisesti tuettuun henkilöliikenteeseen noin 30 milj./v, sote-kuljetuskustannukset kasvavat n. 10%/v
- Mikkelissä asukkaita 54 000, maakunnassa 144 000
- Mikkelissä sote-kuljetusasiakkaita noin 1200, jotka ajavat noin 40 000 matkaa/v

Etelä-Savon väestön sijoittuminen
250m-ruudut, joissa väh. 50 asukasta 



Pilotin isot tavoitteet

• Sote-kuljetuksiin liittyvän prosessin kehittäminen kokonaisuudessaan (kuljetusoikeudet, palveluneuvonta, 
ohjeet, tilaus, välitys ja yhdistely)

• Sote-kuljetuksiin käytettävien ajoneuvojen käytön tehostaminen ja näin saatavat säästöt sekä 
ympäristöhyödyt.

• Avatut sote-kyydit uusi mahdollisuus itse maksaville asiakkaille.

• Saada tietoa ja kokemuksia maakunnallisen  liikkumisalustan ja kyytien välitys- ja yhdistelykeskuksien 
rakentamiseksi. Tai jopa jatkaa suoraan pilottien jälkeen maakunnallisen toiminnan kehittämistä. 
(maakuntauudistus)



Pilotoidut kuljetuspalvelut, helmikuu-kesäkuu 2019
Kuljetuspalvelu Nykykäytäntö Pilotin tavoite Pilotissa toteutui

Päiväautot Kyytineuvo välittää kuljetukset. Kyytineuvo välittää kuljetukset.
Autojen käytön tehostaminen.

3 päiväauto uudessa 
välitysjärjestelmässä

Moppe-
palveluliikenne

Reitti- ja aikataulupohjainen 
palvelu, jossa pienet poikkeamat 
mahdollisia kutsusta. 

Kutsut kuljettajille.

Toinen autoista kutsupohjaiseksi 
sovittuina aikoina. 
Kutsupohjaisen palvelu-
liikenteen kehittäminen ja 
testaaminen. Yhdistetään 
itsemaksavat ja sote-asiakkaat

1 palveluauto 
kutsuohjauksessa

Sote-kyydit 
takseilla

Kyytineuvo välittää ja yhdistelee 
kyydit arkisin 7-17, muina 
aikoina välitystoiminta Etelä-
Savon taksin välityskeskuksessa.

Manuaalinen yhdistely.

Kasvattaa yhdistelyastetta, 
tehostaa kyytien välitystä. 
Tehostaa autojen käyttöä.

SOTE-taksit mukaan ja 
itsemaksavien asiakkaiden 
yhdistely sotekyyteihin.

Automaattinen yhdistely.

1 sote-taksi uudessa 
välitysjärjestelmässä



Pilotin haasteet ja ongelmat:

• Voimassa olevat autoilijasopimukset, jonka seurauksena pilotti jäi pieneksi ja laihaksi → sopimuksen 
tulisi mahdollistaa toiminnan kehittäminen ja pilotointi

• Autoilijoiden suhtautuminen ja asenteet pilottiin sekä uuteen teknologiaan

• Kahden välitysjärjestämän käyttö pilotin aikana

• Järjestelmän kehitystyö pilotin aikana puutteellista ja hidasta, kehitystyön haasteellisuus 

• Nykyinen lainsäädäntö  ja toimintatavat estävät toiminnan tehostamisen ja eri kuljetusten 
yhdistämisen (esim. koulu, sote, kela, hoitolaitossiirrot, itsemaksavat)



Mitä saatiin pilotista:
• Essoten alueen kunnissa on herätelty uusia ajatuksia, että voitaisiinko nämä järjestää toisin ja 

tehokkaammin?

• Nykyistä autokapasiteettiä ja käyttöasteita pystytään tehostamaan 

• Meno- paluukuljetukset, tyhjänä ajaminen minimiin, auton kapasiteetin tehostaminen

• Kutsuohjattava palveluliikenne on tulevaisuutta Mikkelissä sekä automäärän kasvattaminen 
seuraavassa kilpailutuksessa?

Päiväauto 1 Päiväauto 2 

 
 

 

Päiväauto 3 Sote-taksi 

 
 

 

 

Vertailu ajatetuista kyydeistä pilotin ajalta (2019) ja samalta ajankohdalta vuodelta 2018



Kiitos!
Marko Tanttu Markku Pulkkinen

Etelä-Savon maakuntaliitto ESSOTE

marko.tanttu(a)esavo.fi markku.pulkkinen(a)essote.fi



Alueellisen liikkumisen kokeilu 
Pirkanmaalla
Foorumitilaisuus 9.10.2019



Tavoitteena oli…

… testata uudenlaista digitaalista alustaa käytännössä

… avata yhteiskunnan korvaamia kuljetuksia ns. itse 
maksaville asiakkaille.



Pilottialueet

Ylöjärven Kuru

• Asukkaita noin 2 600

• SHL/VPL-asiakkaita noin 50

Sastamalan Vammala

• Asukkaita noin 16 000 (2008)

• SHL/VPL-asiakkaita noin 300

Kuru

Vammala





SHL/VPL-asiakkaat
• Puhelintilaus
• Tilaus voi päätyä PALI-autoon 

tai taksiin

PALI-asiakkaat
• Puhelintilaus ja Kyyti-sovellus
• Tilaus voi päätyä PALI-autoon 

tai SHL/VPL-kyytiin

Sovellusasiakkaat
• Kyyti-sovellus
• Tilaus voi päätyä PALI-autoon 

tai SHL/VPL-kyytiin (Kyläkyyti)



Hankkeen myötä…

… toteutettiin alusta, jonka avulla yhteiskunnan korvaamiin 
kuljetuksiin voidaan yhdistää ns. itsemaksavia asiakkaita!

… saatiin kokemuksia yhdistelystä ja sen haasteista tulevaa 
kehitystyötä varten.

… opittiin paljon järjestelmäkehityksestä, SHL/VPL-
kuljetuksista, henkilötietojen käsittelystä…



Haasteita ja yllätyksiä

Pelkkä kyytien yhdistely ei riitä
Kyytien tilaus, välitys autoille, henkilötietojen käsittely…

Yhteiskunnan tukemat kuljetukset ovat monimutkainen ja 
herkkä maailma
Useita omavastuukonsepteja, henkilökohtaisia tarpeita…

Järjestelmä käyttöön vähäisellä testauksella
Kehitystyötä tehtiin matkan varrella ja kun järjestelmät olivat jo käytössä 
tuotannossa.



Viestintä



Kiitos!
Kaisa Karhula 

alpio@tuomilogistiikka.fi











































Alustavat suositukset 
ja johtopäätökset

VTT – beyond the obvious

ALPIO -foorumitilaisuus

9.10.2019  

Jenni Eckhardt, Erkki Siira, Arttu 

Lauhkonen, VTT



Alustavat suositukset kokeiluihin

Suunnittelu

▪ Palvelun rajaaminen

▪ Sopimuskausi

▪ Lainsäädäntö

▪ Sidosryhmät

▪ Datankeruu

▪ Kannustimet

▪ Brändäys ja markkinointi

▪ Jatkumo

Jälkeen

▪ Vaikutusarviointi

▪ Kokemusten jakaminen

▪ Jatkuva kehittäminen

Toteutus

▪ Aloitusajankohta

▪ Kokeilun kesto

▪ Markkinointi

▪ Kannustimet

▪ Riittävät resurssit

▪ Vuoropuhelu

9.10.2019



▪ Palvelun rajaaminen

• Sisältyvät palvelut ja organisaatiot, maantieteellinen rajaus

▪ Sopimuskausi: mahdollistavatko nykyiset sopimukset kokeilut?

▪ Lainsäädäntö: esim. GDPR

▪ Sidosryhmät: kaikki mukaan

▪ Datankeruu: mahdollistaa vaikutusarvioinnin

• Datan omistajuus ja jakaminen

▪ Kannustimet, esim. kuljetusyrittäjät, loppukäyttäjät

▪ Brändäys ja markkinointi

• Palvelun nimi, eri kohderyhmät, eri tiedotuskanavat

▪ Jatkumo (hankinnat, sopimukset, skaalautuvuus & avoimuus)

Alustavat suositukset: suunnittelu

679.10.2019



▪ Aloitusajankohta

• Teknologinen valmius

▪ Riittävän pitkä kokeilun kesto

▪ Markkinoi ja tiedota riittävästi

▪ Kannustimet, esim. ilmaisia kyytejä

▪ Riittävät resurssit

• Muutostarpeita ja yllättäviä/ uusia tilanteita

▪ Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa: jatkuva kehittäminen

Alustavat suositukset: toteutus

689.10.2019



▪ Vaikutusarviointi

• Tietoa pilotin onnistumisesta, auttaa päätöksenteossa

▪ Jaa kokemuksia

• Hyvät käytännöt käyttöön, ei toisteta virheitä

▪ Jatka kehittämistä ja kokeilua

Alustavat suositukset: jälkeen

699.10.2019



VTT – beyond the obvious

▪ Avoimuus on IT-järjestelmän yksi kyvykkyyksistä, ja sen 

ominaisuuksia ovat:

• yhteentoimivuus (interoperability), 

• siirrettävyys (portability) ja 

• laajennettavuus (extensibility)

▪ Skaalautuvuus on järjestelmän, verkoston tai prosessin 

kyvykkyys tai potentiaali mahdollistaa kasvava käytön 

määrä

Avoimuus ja skaalautuvuus

9.10.2019



VTT – beyond the obvious

▪ Tekninen arviointikehys perustuu 22 kysymykseen
• Millaisia asioita pitäisi ottaa huomioon 

• Miten järjestelmät niitä toteuttavat

▪ Arviointikehys liitetään hankkeen raporttiin

▪ Haastatteluiden kautta reflektoidaan näkemyksiä myös 

järjestelmätoimittajien näkökulmasta

ALPIO – tekninen arviointikehys

9.10.2019



VTT – beyond the obvious

▪ Modulaarinen järjestelmä vaatii osaamista ja ymmärrystä 

hankinnan ja projektijohtamisen tasolla

▪ Datan omistajuus ja jakaminen toimijoiden välillä vaatii 

hyvää suunnittelua ja tilanteen jatkuvaa ylläpitoa

▪ Rajapintoihin pitää olla korkea vaatimustaso, mutta asioita 

ei kannata sopia liian tiukkaan etukäteen
• Ala on muutoksessa

▪ Alustamaailma ja modulaarisuus mahdollistavat paljon 

uusia asioita, jotka vanhan järjestelmähankinnan 

näkökulmasta eivät välttämättä tule huomioiduksi

Huomioita avoimuudesta ja skaalautuvuudesta 1/2

9.10.2019



VTT – beyond the obvious

▪ Reaalimaailman kompleksisuudet hidastavat ja vaikeuttavat 

järjestelmien laajenemista
• Esim. kuntien erilaiset käytännöt omavastuissa ja 

hintamäärittelyissä 

▪ Asiakkaiden käytön lisääminen skaalautuu helposti, mutta 

hallinnon puolella pääsyhallinta on hidasta ja osin 

manuaalista työtä
• Tunnusten ja näkyvyyden määrittely vie aikaa

▪ Tulevaisuuden järjestelmän laajentuminen ja tilanteiden 

monimuotoisuus on otettava huomioon

▪ On edelleen paljon organisatorisia esteitä ja hidastavia 

sääntöjä, kun matkoja yhdistellään

Huomioita avoimuudesta ja skaalautuvuudesta 2/2

9.10.2019



Alustavat johtopäätökset 1/2

▪ Pilotin ajatus koettu hyvänä

• Kyytien yhdistely tuo kustannussäästöjä ja laskee liikenteen päästöjä

• Sysäys laajemmalle kehittämiselle

• Markkinointi ja tiedottaminen oleellista

▪ Kutsuohjautuvuus ratkaisu harvaan asutuille alueille

• Eri toteutustapoja

• Voi vähentää sote-taksien tarvetta, jos joukkoliikenteen kaltainen 

palvelu paranee

▪ Alueiden erilaisuus

• Kehitetäänkö itse maksaville asiakkaille ensisijaisesti kutsuohjautuvaa 

joukkoliikennettä vs. ohjataanko sote/Kela-takseihin

• Tarjotun kyydin aikaikkuna, paluukyydin varmistus 749.10.2019



Alustavat johtopäätökset 2/2

▪ Tulevaisuuden liikkumispalvelukauppa/ liikkumisalusta

• Itsemaksavat, sote-kyydit, Kela-kyydit, koulukyydit, palveluliikenne, 

jakamistalous, matkaketjut, henkilö- ja tavaraliikenteen yhdistely 

• Kuljettajien helppo liittyminen järjestelmään (ei suljettuja järjestelmiä, 

laitemaksuja tai sidonnaisuuksia välityskeskuksiin)

• Uusien palveluntarjoajien liittyminen

• PPP/ PPPP-malli (kolmas sektori myös mukaan)

▪ Haasteita

• Siiloutuminen, yhteistyön puute, erilaiset toimintatavat (omavastuut)

• Lainsäädäntö hajautettu

▪ Valtakunnallinen näkökulma

• Alusta, rahoitus, kannustimet… 759.10.2019
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Vaikutusarviointien
alustavat tulokset

VTT – beyond the obvious

ALPIO foorumitilaisuus

9.10.2019  

Arttu Lauhkonen, Jenni Eckhardt, VTT



Lähtökohdat

10/10/2019 VTT – beyond the obvious

▪ Vaikutusarviointien status

• Työpajat: Porvoo, Mikkeli, Tampere

• Kysely tehty Porvoon ja Loviisan sovelluskäyttäjille

• Pirkanmaan pilotti jatkuu lokakuun loppuun

▪ Käyttäjäkyselyiden tulokset (Porvoo & Loviisa)

▪ Liikennöitsijänäkökulmat

• Työpajat ja haastattelut

• Painottuen alueisiin Porvoo, Loviisa & Mikkeli

• Myös alustavia näkökulmia Pirkanmaalta



Käyttäjäkysely−Taustatietoa
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▪ Yhteensä 24 vastaajaa:
• Porvoo: 15 vastaajaa

• Loviisa: 9 vastaajaa

▪ Naisia kaksi kolmasosaa 

vastaajista, miehiä 

kolmannes

▪ Vastaajien keski-ikä: 
• Porvoo 39 vuotta

• Loviisa 53 vuotta

▪ Vastaajien kotitalouden 

koko keskimäärin:
• Porvoo 4,6 hlöä

• Loviisa 1,8 hlöä
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1,00
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2,56

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
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Mopo/moottoripyörä

Mopoauto

Polkupyörä/sähköpyörä

Keskiarvo

Porvoo

Loviisa

Montako alla olevista kulkuneuvoista on taloudessanne?
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Ostoksilla käyminen
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Henkilökohtaisten asioiden hoitaminen

Muu, mikä?

Matka työasioissa

Prosenttia

Mikä oli matkan tarkoitus käyttäessäsi Kyläkyytiä? 
(voit valita useamman vaihtoehdon)

Porvoo

Loviisa
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Miten matka olisi tehty ilman Kyläkyyti-palvelua? 
(voit valita useamman vaihtoehdon) 

Porvoo

Loviisa
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(painettu)
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Matkaseurueesta joku toinen halusi käyttää

En osaa sanoa
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Mikä sai sinut käyttämään Kyläkyyti-palvelua?  
(voit valita useamman vaihtoehdon)
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Loviisa
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▪ Pääosin neutraali tai melko positiivinen kokemus palvelusta

▪Matkojen yhdistely toiminut pääsääntöisesti hyvin
• Sovelluksen toimivuudessa vielä kehitettävää, kuljettajan osaamisella ja 

paikallistuntemuksella on ollut suuri rooli palvelun onnistumisen kannalta

▪ Vähäinen vaikutus liikennöitsijän toiminnan kannattavuuteen
• Markkinaehtoisena liikenteenä palvelu olisi haastava saada 

kannattavaksi

• Enemmän huomiota liikennöitsijöiden kulurakenteeseen ja kannattavan 

liiketoiminnan mahdollistamiseen

Alustavia tuloksia liikennöitsijöiden
näkökulmasta 1/2
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▪ Kun järjestelmä toiminut, ovat kuljettajat kokeneet työn 

mielekkääksi

▪ Kutsuohjautuvasti ajaminen koetaan järkeväksi. 

▪ Asiakkaat olleet pääosin tyytyväisiä palveluun

▪ Asiakasryhmien erityispiirteisiin ja teknisen toteutuksen 

varmistamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota ennen kokeilua

Alustavia tuloksia liikennöitsijöiden
näkökulmasta 2/2
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Kuljetusten 
välityksen ja 
yhdistelyn 
hankintamallien 
arviointi

Maria Merisalo
Erikoistutkija, VTT 

9.10.2019

VTT – beyond the obvious



Esityksen sisältö

▪ Johdanto

▪ Hankintamallit 

▪ Hankintamallien arviointi

▪ Jatkokehityskohteet 



Johdanto
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Arvioinnin lähtökohdat

▪ Arvioidaan ennakoivasti erilaisten hankintamallien 

käytettävyyttä ALPIO-hankkeessa kehitettyjen ratkaisujen 

hankkimiseksi tulevaisuudessa

▪ Lähtökohtana kolme toisilleen vaihtoehtoista hankintamallia

• Kokonaishankintamalli

• Osittainen hankintamalli

• Modulaarinen hankintamalli

▪ Työpajatyöskentely

▪ Asiantuntija-arviot 



Arviointinäkökulmat

▪ Kustannusten nousun hillitseminen ja kustannussäästöt

▪ Aluetaloudellinen näkökulma

▪ Palvelujen laadun ja saatavuuden paraneminen 

▪ Vastuun jakautuminen ja sen hallinta 

▪ Vaadittava osaaminen ja resursointi

▪ Jatkokehitysmahdollisuudet ja joustavuus sopimuskauden 

aikana (kuten uusien MaaS-palveluiden käyttöönotto 

sopimuskaudella)



Hankintamallit
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Tilaus & välitys Kuljetuspalvelu

Henkilöt Softa Laitteet
Autot & 
kuskit

Hankintamalli 1
Kokonaispalvelumalli: kaikki yhden sopimuksen piirissä

Käyttäjä
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Tilaus & välitys Kuljetuspalvelu

Henkilöt Softa Laitteet
Autot & 
kuskit

Hankintamalli 2
Ositettu malli: Tilauskeskus & liikennöitsijät hankitaan erikseen

Käyttäjä
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Tilaus & välitys Kuljetuspalvelu

Henkilöt Softa Laitteet
Autot & 
kuskit

Käyttäjä-
sovellus

Käyttäjä-
sovellus

Käyttäjä-
sovellus

Avoimuus: 
kolmansien 
osapuolten 

osallistuminen

Käyttäjä

Hankintamalli 3
Modulaarinen malli: kaikki erikseen (ALPIO)



Hankintamallien arviointi
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Arviointinäkökulmat Kokonaispalvelumalli Ositettu malli Modulaarinen malli

Kustannusten nousun 
hillitseminen ja 
kustannussäästöt

Aluetaloudellinen 
näkökulma

Kuljetusten yhdistelyn 
säästöpotentiaalia ei 
välttämättä saavuteta 
optimaalisella tavalla 
jos pienet 
hankintayksiköt 
toteuttavat hankinnan 
erikseen. 

Erityishuomio siiloihin. 

Sopimuksissa on 
kiinnitettävä erityistä 
huomiota kuljetusten 
yhdistelyn 
mahdollisuuteen, jotta 
kustannussäästöjä 
voidaan saavuttaa

Erityishuomio siiloihin.

Mahdollista hillitä 
kustannusten kasvua ja 
saavuttaa kustannussäästöjä 
alueellisen ja toimialoja 
yhdistävän yhteistyön kautta, 
esim. maakunnallinen alusta, 
johon voidaan yhdistää kunta-
ja/tai toimialakohtaisia 
järjestelmiä. (huom! tällä
hetkellä ei ole maakunnallisia 
hankintayksiköitä). 

Erityishuomio siiloihin: 
toimialakohtaiset moduulit?

Ideaalisti mahdollistaa 
kokonaan uusien palveluiden 
syntymisen ja liittämisen 
yhteiselle alustalle. 



▪

Arviointinäkökulma Kokonaispalvelumalli Ositettu malli Modulaarinen malli

Palvelujen laadun ja 
saatavuuden 
paraneminen 

Palveluiden laadun ja 
saatavuuden paraneminen 
sidoksissa sopimuksen 
määrittelyyn. 
Tulosperusteisen 
hankinnan mahdollisuus.

Palveluiden laadun ja 
saatavuuden 
paraneminen sidoksissa 
sopimuksen 
määrittelyyn. 
Tulosperusteisen 
hankinnan 
mahdollisuus. 

Uusien palveluiden 
(moduulien) lisääminen voi 
mahdollistaa palvelujen 
laadun ja saatavuuden 
paranemisen 
sopimuskaudella. 
Tulosperusteisen 
hankinnan mahdollisuus. 



▪

Arviointi-
näkökulma

Kokonaispalvelumalli Ositettu malli Modulaarinen malli

Vastuun 
jakautuminen ja 
sen hallinta 

Tilaajan vastuu 
toimialakohtaisten 
siilojen ylittämisestä 
keskeinen, hankinnan 
toteutuksen vastuu jää 
pääasiassa toimittajalle

Tilaajalle jää 
suurempi vastuu 
(kokonaispalvelumalli
in verrattuna) osien 
hallinnasta ja 
koordinaatiosta 

Vastuukysymys 
keskeinen: vaatii 
vastuullisen tahon 
määrittämistä ja 
sopimista hankinnan 
kokonaisuuden 
koordinoinnin osalta. 
Vaatii yhteisen 
tahtotilan. 



▪

Arviointi-
näkökulma

Kokonaispalvelumalli Ositettu malli Modulaarinen malli

Vaadittava 
osaaminen ja 
resursointi

Vaatii innovatiivisen 
hankintaosaamisen 
kehittämistä. Tilaajalle 
palvelukokonaisuuden 
toimittamisen kannalta 
resursoinnin kannalta 
kevyin vaihtoehto (yksi 
sopimus).

Vaatii innovatiivisen 
hankintaosaamisen 
kehittämistä. 
Useamman 
sopimuksen ja niiden 
osien hallinnointi 
vaatii tilaajalta 
enemmän kuin 
kokonais-
palvelumallin käyttö.

Vaatii tilaajalta 
monipuolista osaamista 
ja resursointia (mm. 
innovatiivinen 
hankintaosaaminen, 
tilaus- ja 
välitystoimintojen 
yhdistäminen, IT-
osaaminen, jne).    



▪

Arviointi-
näkökulma

Kokonaispalvelumalli Ositettu malli Modulaarinen malli

Jatkokehitys-
mahdollisuudet
ja joustavuus 
sopimuskauden 
aikana

Vaatii erityistä 
huomiota 
kilpailutusprosessin 
aikana , tarpeiden 
ymmärrys ennakolta, 
tulevaisuuden 
tuntemus.

Vaatii erityistä 
huomiota 
kilpailutusprosessin 
aikana, tarpeiden 
ymmärrys ennakolta, 
tulevaisuuden 
tuntemus.

Hankintaa voidaan 
tarpeen mukaan 
täydentää lisäämällä 
avoimen rajapinnan 
kautta alustalle uusia 
moduuleja (palveluja), 
lähtökohtaisesti 
joustavampi 
tulevaisuuden 
tarpeiden 
näkökulmasta. 



Yhteenveto arvioinnista

▪ Kustannusten kasvun hillitseminen alueellisen yhteistyön kautta

▪ Uudet ratkaisut voivat parantaa tai huonontaa palvelujen laatua ja 

saatavuutta, riippuen hankinnan onnistumisesta ja toteutustavasta ja myös 

siitä kenen näkökulmasta vaikutuksia tarkastellaan.

▪ Eri hankintamalleissa tilaajan ja toimittajan vastuut jakautuvat eri tavoin; 

modulaarisessa mallissa vastuukysymys on aivan keskeinen, vaatii eri 

hankintayksiköiden yhteisen tahtotilan maakunnallisen alustan hankinnalle

▪ Hankintaosaamisen kehittäminen ja resursointi

▪ Modulaarinen mallin joustavuus: hankintaa voidaan tarpeen mukaan 

täydentää lisäämällä avoimen rajapinnan kautta alustalle uusia moduuleja 

(palveluja). 
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Jatkokehityskohteet
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Mahdollisuuksia kehitystyön jatkamiselle

▪ Uudenlaisia keinoja toteuttaa hankintaa

▪ Innovatiiviset hankinnat  

▪ Keino-osaamiskeskus hankintakeino.fi



Kiitos! 

maria.merisalo@vtt.fi
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Työ jatkuu KEINO:n kehittäjäryhmässä!

o Hankintojen kehittäjäryhmissä paneudutaan yhdessä tiettyyn hankinnan kohteeseen 

– esimerkiksi uuden tyyppisiin kuljetuspalveluihin.

o Tavoitteena on parhaita toimintatapoja jakaen ja sparrausapua saaden edistää 

uuden tyyppisten hankintojen tekoa.

o ”Maksavat asiakkaat julkisiin kuljetuksiin”

o Aloitustilaisuus 12.11 klo 14-16 (Helsinki ja Skype)

o Ilmoittaudu mukaan!

https://www.lyyti.fi/reg/Maksavat_asiakkaat_julkisiin_kuljetuksiin_kehittajaryhman_aloitustilaisuus_0108


KESKUSTELUA

9.10.201
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TILAISUUS ON PÄÄTTYNYT
Kiitos osallistujille!

9.10.201
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