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Toolkitin tavoite ja sisältö 

Toolkitin tavoitteena on edesauttaa muita kuntia ja alueita kehittämään liikkumispalveluitaan 

perustuen ALPIO-hankkeen kokemuksiin. Suositukset on jaoteltu kokeilun suunnitteluvaiheeseen, 

toteutusvaiheeseen ja kokeilun jälkeiseen aikaan (Kuva 2). Suositukset on käsitelty seuraavien 

näkökulmien mukaisesti: palvelut & toimintaympäristö, toimijat & yhteistyö, teknologia & tieto, 

päätöksenteko & lainsäädäntö sekä hankinnat. Toolkit esittää suositukset tiivistetysti, ja niihin voi 

tutustua kokonaisuudessaan, sekä muihin ALPIO-hankkeen tuloksiin ja johtopäätöksiin, hankkeen 

raporttien kautta (Eckhardt ym. 2019, Eckhardt & Lauhkonen 2019, Merisalo ym. 2019). Vaikka 

suositukset perustuvat ALPIO-hankkeen kokeiluihin ja tutkimusaineistoon, soveltuvat ne myös 

muiden liikkumispalveluiden tarkasteluun ja yhdistelyyn. 

Toolkit – työkaluja alueellisten liikkumispalveluiden kehittämiseen

Jenni Eckhardt ja Arttu Lauhkonen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Kokeilut

 Itä-Uusimaa: Porvoo ja Loviisa

 Kyläkyyti-niminen kutsuohjautuva liikenne aikoina, jolloin joukkoliikennettä ei ole tarjolla

 Tilaus Kyyti-sovelluksella, operointi minibusseilla

 Etelä-Savo: Mikkeli

 Toinen Moppe-palveluliikenteen minibusseista muutettiin kutsuohjautuvaksi

 VPL/SHL-taksin ja kaupungin päiväautojen osalta kokeiltiin uuttaa välitysjärjestelmää 

kyytien yhdistelyyn

 Pirkanmaa: Ylöjärven Kuru ja Sastamalan Vammala (Kuva 1.)

 Eri käyttäjäryhmien ja ajoneuvojen integrointi samaan järjestelmään: VPL/SHL-taksit ja 

palveluliikenteen PALI-minibussit

 Itse maksaville asiakkaille Kyläkyyti-palvelu, jossa Kyyti-sovelluksella tilattu matka yhdistyi 

PALI-minibussiin tai VPL/SHL-taksiin

Hankkeen sisältö ja tavoite

Osana Sitran alueellisen liikkumisen 

rahoitushakua toteutettiin Alueellisten 

Liikkumispalveluiden Integroitu Operointi -hanke 

(ALPIO). Hanke sisälsi alueellisia 

liikkumiskokeiluja, joissa hyödynnettiin 

kutsuohjautuvaa liikennettä ja yhdisteltiin eri 

käyttäjäryhmiä ja kuljetuksia digitalisaatiota

hyödyntäen. Hanke sisälsi alueellisia 

liikkumiskokeiluja Itä-Uudellamaalla, Etelä-

Savossa ja Pirkanmaalla. Ne tehtiin julkisen ja 

yksityisen sektorin yhteistyössä. Kokeilujen 

teknologia-alustasta vastasi yrityskonsortio: Kyyti 

Group, Sitowise, Vinka ja Infotripla. Alueellisten 

viranomaisten tavoitteena kokeilujen osalta olivat 

kustannussäästöt, parempi palvelutaso asukkaille 

sekä ympäristöhyödyt. Lisäksi valmistauduttiin 

maakunta- ja sote-uudistukseen, joka oli 

valmisteilla kokeilujen alkaessa, mutta jonka 

toimeenpano lopetettiin hankkeen aikana. 



Kokeilun suunnittelu

• Kokeilun suunnittelu tulisi aloittaa kartoittamalla toimintakenttä: mikä on kuljetusten nykytila ja 

tarpeet, sekä alueen erityispiirteet ja tavoitteet.

• Kokeilun rajaaminen maantieteellisesti ja palveluiden osalta edistää kokeilun hallittavuutta.

• Palveluiden toiminnallisuuksiin liittyvät palvelun yksityiskohdat, jotka tulee huomioida 

järjestelmän kehityksessä. Näitä ovat esimerkiksi tilaustavat, aikaikkunat, asiakasryhmät ja 

hinnoittelu. 

• Uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi tulisi miettiä kannustimia. Myös kuljetusyritysten 

toiminnan kehittämiseen voi luoda kannustimia. 

• Markkinointi ja brändäys ovat erittäin tärkeitä kokeilun onnistumisen kannalta. Markkinointi- ja 

tiedotussuunnitelma laatiminen on suositeltavaa huomioiden sopivat tiedotuskanavat eri 

käyttäjäryhmille. 

• Onnistunut kokeilu edellyttää selkeitä rooleja ja vastuita, sekä johtajuutta. Eri toimijoiden riittävät 

resurssit tulisi myös määrittää kokeilun suunnitteluvaiheessa.

• Suunnittelussa tulisi olla kaikkien viranhaltijoiden ja alueellisten viranomaisten mukana. 

Suunnitteluun tulisi osallistaa myös liikennöitsijät ja asiakkaat tai heidän edustajat sekä kolmas 

sektori. 

• Kokeilun teknologiaratkaisun tulee huomioida kaikki palvelulle määritellyt toiminnallisuudet ja 

ominaisuudet, sekä määritellä parametrit näiden mukaisesti. 

• Ratkaisun skaalautuvuus ja avoimuus tulee huomioida kokeilun jälkeistä kehitystä ajatellen 

(Taulukko 1.).

• Yleiset tiedonjakamisen ja omistajuuden periaatteet tulisi määrittää kokeilun osapuolten välillä. 

• Kokeilua suunniteltaessa tulee huomioida mitkä lait ohjaavat kokeilua ja huomioida ne. Salassa 

pidettävät tiedot edellyttävät sopimuksia hankeosapuolten välillä. 

• Kokeilun aloituksen näkökulmasta on huomioitava sopimuskausi eli mahdollistaako nykyinen 

sopimus kokeilun vai tuleeko odottaa sopimuskauden päättymistä tai tehdä rinnakkainen palvelu 

uusin sopimuksin. 

• Tulevat hankinnat tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa, jotta voidaan taata tarvittaessa 

palvelun jatkuminen kokeilun jälkeen.

• Yleisesti hankinnoissa tulee huomioida, että hankintakriteerit pohjautuvat kuljetustarpeisiin ja 

sopimus mahdollistaa muutoksia ja kokeiluja sopimuskauden aikana. 

Kuva 1. Pirkanmaan kokeilu (Eckhardt ym. 2019)



Kokeilun jälkeen

• Kokeilun jälkeen tulisi kerätä palautetta 

asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä sekä kerätä 

dataa kokeilun onnistumisen arviointia ja 

jatkokehitystä varten. 

• Kokeilusta tulisi tiedottaa laajasti eri 

sidosryhmille sekä kertoa kokemuksista ja 

opeista. 

• Kehityksen ja kokeilun tulisi olla jatkuvaa, jotta 

päästään yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. 

• Päätöksentekoon ja lainsäädäntöön liittyvistä 

havainnoista, puutteista ja muutostarpeista tulisi 

raportoida, ja edistää tarvittavia muutoksia.

Kokeilun toteutus

• Kokeilun tulisi olla riittävän pitkä kestoltaan, 

ja markkinoinnin ja tiedottamisen tulee 

jatkua koko kokeilun ajan, jotta asiakkaita 

ehditään saada riittävästi mukaan. 

• Kokeilun aikana tulisi varmistaa, että 

riittävät resurssit ovat käytettävissä myös 

yllättävien tilanteiden varalta, ja 

sidosryhmien yhteydenpito on jatkuvaa. 

Myös muutoksista viestinnän tulisi tavoittaa 

oleelliset osapuolet. 

• Kokeilu tulisi aloittaa vasta siinä vaiheessa, 

kun tekninen ratkaisu on kypsä ja sitä on 

testattu riittävästi. Uuden järjestelmän 

käyttöönotossa olisi huolehdittava 

riittävästä koulutuksesta ja ohjauksesta 

järjestelmää käyttävien osalta. 

• Hankintaprosessi on aloitettava riittävän 

aikaisessa vaiheessa, jotta esim. 

markkinavuoropuhelulle jää aikaa ja 

jatkumo voidaan varmistaa. 

Kuva 2. Suositukset kokeiluihin (Eckhardt ym. 2019)



Yhteystiedot
Jenni Eckhardt

Puh. +358 40 750 5615

jenni.eckhardt@vtt.fi

VTT – beyond the obvious

www.vttresearch.com

Raportit:

 Eckhardt, J., Lauhkonen, A., & Siira, E.  (2019). Henkilökuljetusten yhdistelyn kokeilut ja 

suositukset. VTT:n tutkimusraportti VTT-R-01151-19. 

 Eckhardt, J. & Lauhkonen, A. (2019). Alueellisten liikkumiskokeilujen vaikutusarviointi. VTT:n 

tutkimusraportti VTT-R-01152-19. 

 Merisalo, M., Oksanen, J., Valovirta, V. & Eckhardt, J. (2019). Kuljetusten välityksen ja yhdistelyn 

hankintamallit. VTT:n tutkimusraportti VTT-R-01149-19. 

Hankkeen verkkosivut:

 VTT: https://cris.vtt.fi/en/projects/alueellisen-liikkumisen-palveluiden-integroitu-operointi 

 Sitra: https://www.sitra.fi/hankkeet/julkiset-ja-yksityiset-liikkumispalvelut-samalle-tarjottimelle/

9.12.2019

Yhteensopivuus

Data

Datan avoimuus julkisen ja yksityisen tahon välillä

Datan avoimuus julkiselle puolelle

Historiadatan saatavuus

Datan omistajuus

Datan semanttinen kuvaus

Reaaliaikadatan saatavuus ja tarkkuus

Henkilötietojen ja identiteettien käyttö

Rajapinnat

Rajapintadokumentointi

Yleiset teknologiat ja standardit toteutuksessa

Pääsyhallinta dataan ja palveluihin

Avoimet API:t

Pyyntöjen ja vastausten määrittely rajapinnoissa

Käyttöraporttien tuottaminen

Siirrettävyys

Erilaisten päätelaitteiden tukeminen

Ylläpidettävyys laitteissa ja ohjelmistoissa

Maksuvaihtoehtojen tukeminen

Uudet maantieteelliset alueet

Laajennettavuus

Monikielisyys

Uusien toiminnallisuuksien luominen tarpeiden mukaan

Uudenlaisten matkojen luominen

Uusien palveluiden lisääminen

Skaalautuvuus
Moduulitoimittajien vaihtaminen

Toimintaympäristön muutoksiin reagoiminen

Avoimuus ja skaalautuvuus

Avoimuus ja skaalautuvuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, kun usean toimijan järjestelmiä on mukana. 

Taulukko 1. esittää avoimuuden ja skaalautuvuuden arviointikehyksen, jonka tarkoituksena on tuoda 

näkökulmia esille, joita käsittelemällä voidaan parantaa järjestelmäntoimittajien ja julkisen tahon 

ymmärrystä sekä kommunikaatiota. Arviointikehys jakautuu neljään eri näkökulmaan avoimuudesta ja 

laajennettavuudesta; yhteensopivuuteen (interoperability), siirrettävyyteen (portability), 

laajennettavuuteen (extensibility) ja skaalautuvuuteen (scalability), ja tarkempaa tietoa näistä ja 

arviointikehyksen hyödyntämisestä on esitetty raportissa Eckhardt ym. (2019).

Taulukko 1. Avoimuuden ja skaalautuvuuden arviointikehys (Siira, E. & Lahti, J. In: Eckhardt ym. 2019)


