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Alueellisen Liikkumisen Palveluiden
Integroitu Operointi (ALPIO)
§ Sitran alueellisen liikkumisen rahoitushaku
§ Kesto: 05/2018 – 11/2019
§ Alueellisia kokeiluja: Etelä-Savo, Itä-Uusimaa, Pirkanmaa

• mm. kutsuohjautuva liikenne, VPL & SHL ja PALI –yhdistely
§ Yrityskonsortion luoma digitaalinen alusta
§ VTT vastaa tutkimusosuudesta, sisältäen mm. vaikutusarvioinnin
§ Hankesivut:
https://www.sitra.fi/hankkeet/julkiset-ja-yksityiset-liikkumispalvelut-samalle-tarjottimelle/
https://cris.vtt.fi/en/projects/alueellisen-liikkumisen-palveluiden-integroitu-operointi

2



3Sitra, VTT ja muut hankekumppanit (2019)



Lähde: Taskinen, J., Turvanen, P., Rintamäki, J. & Laakso, J. (2019). Teknologiatoimittajien kokemuksia hankkeesta. Esitys foorumitilaisuudessa 9.10.2019. Saatavissa: https://media.sitra.fi/2019/10/15082857/alpioforum-09102019.pdf



Kokeilut

Jenni Eckhardt & Arttu Lauhkonen

Eckhardt, J., Lauhkonen, A., & Siira, E.  (2019).
Henkilökuljetusten yhdistelyn kokeilut ja suositukset. VTT:n
tutkimusraportti VTT-R-01151-19.
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Itä-Uudenmaan kokeilu: Porvoo ja Loviisa
§ Kyläkyyti-niminen kutsuohjautuva liikenne aikoina, jolloin joukkoliikennettä ei

ole tarjolla
§ Tilaus Kyyti-sovelluksella, operointi minibusseilla
§ Porvoossa kohderyhmänä erityisesti nuorten harrastekyydit
§ Loviisassa tavoitteena tarjota työmatkaliikenteeseen liityntäliikennettä

Porvoon Kyläkyyti-palvelualue 6
Loviisan Kyläkyyti-palvelualue
Lähde: Peltola, S. (2019). Loviisan Kyläkyyti-kokeilu 14.1.-28.6.2019. Esitys foorumitilaisuudessa
9.10.2019. Saatavissa: https://media.sitra.fi/2019/10/15082857/alpioforum-09102019.pdf



Etelä-Savon kokeilu: Mikkeli

§ Toinen Moppe-palveluliikenteen
minibusseista muutettiin kutsuohjautuvaksi
§ VPL/SHL-taksin ja kaupungin päiväautojen

osalta kokeiltiin uuttaa välitysjärjestelmää
kyytien yhdistelyyn
• Päiväautoja voitiin hyödyntää myös
VPL/SHL-kuljetuksiin

Mikkelin kokeilun palvelualue

7



Pirkanmaan kokeilu: Ylöjärven Kuru ja
Sastamalan Vammala
• 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

Kurun PALI-palvelualue 8Vammalan PALI-palvelualue (PALI-
liikenteessä eri viikonpäivinä eri alueet)



Lähde: Eckhardt, J., Lauhkonen, A., & Siira, E.  (2019). Henkilökuljetusten yhdistelyn kokeilut ja suositukset. VTT:n tutkimusraportti VTT-R-01151-19.
(Alkuperäislähde: muokattu Karhula. K. (2019). Alueellisen liikkumisen kokeilu Pirkanmaalla. Esitys foorumitilaisuudessa 9.10.2019. Saatavissa: https://media.sitra.fi/2019/10/15082857/alpioforum-09102019.pdf)

VPL/SHL-asiakkaat
• Tilaus puhelimella keskukseen
• Ajoneuvona taksi tai minibussi

PALI-asiakkaat
• Tilaus puhelimella keskukseen tai

Kyyti-sovelluksella
• Ajoneuvona minibussi tai taksi

Yksityiset asiakkaat
• Tilaus Kyyti-sovelluksella
• Ajoneuvona minibussi tai taksi

SHL/VPL-asiakkaat
• Tilaus puhelimella keskukseen
• Ajoneuvona taksi

PALI-asiakkaat
• Tilaus puhelimella suoraan

kuljettajalle
• Ajoneuvona minibussi

Yksityiset asiakkaat
• Ei kohdennettua palvelua

APP
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Pirkanmaan kokeilun muutokset



Kokeilujen sisällön yhteenveto

Palvelu Mobiili-
sovellus

Puhelin-
keskus

Mini-
bussi

Taksi

Kyläkyyti, Porvoo & Loviisa x x
Moppe, Mikkeli x x x
VPL/SHL, Mikkeli x x x
Kyläkyyti, Pirkanmaa x x x
PALI, Pirkanmaa x x x x
VPL/SHL, Pirkanmaa x x x

VTT – beyond the obvious 10



Vaikutusarviointi

Jenni Eckhardt & Arttu Lauhkonen

Eckhardt, J., Lauhkonen, A., & Siira, E.  (2019).
Henkilökuljetusten yhdistelyn kokeilut ja suositukset. VTT:n
tutkimusraportti VTT-R-01151-19.
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Aineisto

VTT – beyond the obvious

§ Työpajat: Porvoo, Mikkeli, Tampere
§ Kyselyt:

• Porvoo Kyläkyyti: online-kysely
• Loviisa Kyläkyyti: online-kysely
• Mikkeli Moppe-palveluliikenne: kyselylomake jaettu

ajoneuvoihin
• Pirkanmaa (Kuru ja Vammala):

• Kyläkyyti: online-kysely
• PALI-asiakkaat: kyselylomake jaettu ajoneuvoihin
• VPL/SHL-asiakkaat: puhelinkysely

§ Haastattelut: alueiden edustajat, yrityskonsortio, liikennöitsijöitä



Porvoo ja Loviisa Kyläkyyti
Käyttäjäkysely−Taustatietoa

VTT – beyond the obvious

§ 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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66,7%

26,7%

20,0%

13,3%

6,7%

6,7%

6,7%

22,2%

11,1%

11,1%

44,4%

33,3%

33,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Autolla (kyydissä)

En olisi tehnyt matkaa ollenkaan

Taksilla

Joukkoliikenteellä (esim. linja-auto, juna…)

Kävellen

Pyörällä/sähköpyörällä

Autolla (kuskina)

Mopolla/ moottoripyörällä

Muulla tavalla, millä?

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

Porvoo

Loviisa



Paikallislehdestä
(painettu)
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Matkustaisitko mieluummin usein tekemilläsi matkoilla:
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Mikkelin Moppe-käyttäjäkysely

VTT – beyond the obvious

§ 14 vastaajaa, joista 12 yli 64 vuotiaita
Matkustaisitko mieluummin
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Pirkanmaan PALI-asiakaskysely Matkustaisitko mieluummin

§ 22 vastaajaa, joiden keski-ikä 76 vuotta
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Yhteiskunnan rahan säästäminen 7/8 1/8
Halu saada seuraa/tutustua uusiin
ihmisiin 4/8 4/8

Ympäristön säästäminen 7/8 1/8
Uusien liikkumismahdollisuuksien
tarjoaminen harvaan asutuilla alueilla 7/8 1/8

Kyllä Ei En osaa sanoa

Pirkanmaan VPL/SHL-asiakaskysely

Mitkä ovat mielestäsi hyviä syitä taksikyytien, palvelubussin ja itse maksavien
asiakkaiden yhdistelyyn takseissa ja palvelubusseissa?”

§ 8 vastaajaa, joiden keski-ikä 75 vuotta
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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 koettu olevan merkitystä palvelun onnistumisen
kannalta

• Järjestelmän toimiessa työ on koettu mielekkääksi
§ Vähäinen vaikutus liikennöitsijän toiminnan kannattavuuteen

• Markkinaehtoisena liikenteenä palvelu olisi haastava saada kannattavaksi
• Enemmän huomiota liikennöitsijöiden kulurakenteeseen ja kannattavan

liiketoiminnan mahdollistamiseen
§ Kutsuohjautuvasti ajaminen koetaan järkeväksi
§ Asiakasryhmien erityispiirteisiin ja teknisen toteutuksen

varmistamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota ennen kokeilua

Liikennöitsijöiden näkökulmia



Suoritetiedot ja resurssitehokkuus Porvoo
14.1.–31.5.2019

Loviisa
14.1.–28.6.2019

Mikkeli
19.2.–14.6.2019

Vammala
25.3.–31.10.2019

Kuru
4.3.–31.10.2019

Minibussit
(PALI,

Moppe,
Kyläkyyti)

Reitit 281 119 839 338 2084

Matkat 363 139 2163* 823 4076*

Yhdistelyaste 1,29 1,17 2,58 2,43 1,96

Sovellustilaukset 293 119 9 2 8

VPL/SHL-matkustajien %-osuus 0% 0% 11,4 % 1,34 % 2,16 %

VPL/SHL-
autot

Reitit - - 1600 2842 463

Matkat - - 2421 3938 605

Yhdistelyaste - - 1,51 1,39 1,31

Sovellustilaukset - - 0 6 0

Itse maksavien asiakkaiden %-osuus - - 18,79 % 0,30 % 0,00 %

KAIKKI
autot

yhteensä

Reitit 281 119 2439 3180 2547

Matkat 363 139 4584 4761 4681

Yhdistelyaste 1,29 1,17 1,88 1,50 1,84

PALI- ja
VPL/SHL-

matkat

Henkilökilometrit 3392 km 1221 km 13 661 km 56 184 km 30 610 km

Ajoneuvokilometrit 2952 km 1199 km 12 175 km 47 178 km 28 693 km

Km-säästöt yhdistelyn seurauksena 440 km
(13,0 %)

22 km
(1,8 %)

1486 km
(10,9 %)

9006 km
(16,0 %)

1917 km
(6,3 %)

Km-säästöjen mukaiset CO2-
päästövähennykset1 122 320 g 6 116 g 290 238 g 2 159 698 g 449 326 g

Km-säästöjen mukaiset kustannussäästöt2 748,0 € 37,4 € 2 526,2 € 15 310,2 € 3 258,9 €

1 Arvioitu LIPASTO -yksikköpäästötietokannan perusteella (http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/indexe.htm) käyttäen CO2 päästöinä minibusseille
278 g/km (6t jakelukuorma-auto, tyhjä, taajama-ajo, EURO VI) ja henkilöautoille 168 g/km (1,3 hlöä, taajama-ajo, v. 2016 keskim.).
2 Taksana on käytetty 1,7 eur/km. Arvioissa ei huomioitu mahdollisia omavastuiden eikä lähtömaksujen muutoksia.

Lähde: yrityskonsortion tuottama data
* Kurun PALI-matkat ja Mikkelin Moppe-matkat sisältävät
vakiotilauksia
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§ Itä-Uusimaa
• Parantunut palvelutaso
• Resurssitehokkuus

• Porvoossa selkeä muutos yksityisautoilusta jaettuihin kyyteihin

§Etelä-Savo
• Resurssitehokkuus

• Ajetut kilometrit, päästöt, kustannukset, yhdistelyaste
• Uusi toimintamalli ja laajempi kutsuohjautuvan liikenteen suunnittelu
§ Pirkanmaa

• Parantunut palvelutaso (Kyläkyyti)
• Resurssitehokkuus

• Ajetut kilometrit, päästöt, kustannukset, yhdistelyaste

Kokeilujen vaikutuksia



Hankinnat

Maria Merisalo, Juha Oksanen, Ville
Valovirta & Jenni Eckhardt

Kuljetusten välityksen ja yhdistelyn hankintamallit. VTT:n
tutkimusraportti VTT-R-01149-19.
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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)
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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

Hankintamalli 3
Modulaarinen malli: kaikki osat hankitaan erikseen (ALPIO)
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Tilaus & välitys Kuljetuspalvelu

Henkilöt Softa Laitteet Autot &
kuskit

Käyttäjä-
sovellus

Käyttäjä-
sovellusKäyttäjä-

sovellus

Avoimuus:
kolmansien
osapuolten

osallistuminen

Käyttäjä

Hankintamalli 3
Modulaarinen malli: kaikki erikseen (ALPIO)
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Tilaus & välitys Kuljetuspalvelu

Henkilöt Softa Laitteet Autot &
kuskit

Käyttäjä-
sovellus

Hankintamalli 1
Kokonaispalvelumalli: kaikki yhden sopimuksen piirissä

Hankintamalli 2
Ositettu malli: Tilauskeskus & liikennöitsijät hankitaan erikseen

Hankintamalli 3
Modulaarinen malli: kaikki osat hankitaan erikseen (ALPIO)

Avoimuus:
kolmansien
osapuolten

osallistuminen

Käyttäjä

Käyttäjä-
sovellusKäyttäjä-

sovellus



1. Kokonaispalvelumalli
Vahvuudet
• Tilaajille helpoin malli, erityisesti

pienemmille kunnille. Ei tarvitse osaamista
ja resurssia hallinnointiin ja valvontaan
yhtä paljon kuin osina hankittaessa.

Heikkoudet
• Riskinä yhden kokonaisuuden

kilpailuttaminen, koska pitää
kokonaisvaltaisesti ymmärtää tilanne ja
mukautuvuus tulevaisuuteen.

• Vaikea tehdä korjausliikkeitä
sopimuskauden aikana.

• Yhden toimijan varassa oleminen, ollaan
kiinni tehdyissä sopimuksissa.
Toimittajan vaihtaminen on iso
ponnistus. Rahastamisen riski.

Mahdollisuudet
• Kehitystyö saattaa olla joustavampaa

yrityskonsortion sisällä, tilaajan ei tarvitse
olla välittäjänä (yksi kontaktipiste).

Uhat
• Iso hankintakokonaisuus

kilpailutettavaksi sopimuskauden
päättyessä.

• Riskinä ettei kilpailutuksiin tule
tarjouksia, jos päätoimijat eivät saa
”rekrytoitua” autoilijoita konsortioonsa.



2. Ositettu malli
Vahvuudet
• Jos kuljetuspuoli ei kokonaisuutena toimi,

sen voi kilpailuttaa erikseen osissa.
• Voi hallita kokonaisuutta paremmin ja

reagoida muuttuviin tilanteisiin.
• Voi kokeilla kokonaispalvelumallia paremmin

uusia ratkaisuja.
• Palvelukuvaus riittää hankinnan pohjaksi (ei

tarvitse ottaa kantaa osien välisiin suhteisiin).

Heikkoudet
• Enemmän hallinnoitavaa, kun on useampia

sopimuksia.
• Isoja kokonaisuuksia, joustavuus heikompi

suhteessa modulaariseen malliin.
• Sopimuksessa on kiinnitettävä erityistä

huomiota kuljetusten yhdistelyn
mahdollisuuteen, jotta kustannussäästöjä
voidaan saavuttaa.

Mahdollisuudet
• Mahdollisuus hyödyntää dynaamista

hankinta-järjestelmää, jossa uudet kuljettajat
voivat liittyä palvelutuottajiksi vapaassa
tahdissa.

Uhat
• Riskinä jos autoilijat eivät liity tuottajiksi

palveluun.
• Yksityisesti tuotettu kuljetuspalvelukeskus

voi olla liiankin vahva suhteessa
yksittäiseen kuljetuksentarjoajaan.



3. Modulaarinen malli
Vahvuudet
• Mahdollistaa periaatteessa alueellisen

(esim. maakunnallisen) alustan
luomisen, johon voidaan yhdistää kunta-
ja toimintokohtaisia järjestelmiä (huom!
tällä hetkellä ei ole maakunnallista
hankintayksikköä, maakunnallinen alusta
vaatii yhteishankinnan).

• Suuri joustavuus.
• Kokonaisuuden avoimuus.
• Osien vaihdettavuus.

Heikkoudet
• Ei ole vielä käytössä (referenssien puute).
• Vaatii tilaajalta ymmärrystä tilaus- ja

välitystoimintojen yhdistämisestä.
• Edellyttää tilaajalta hyvää osaamista ja

resursointia (työmäärä kasvaa), että
ymmärretään kokonaisuuden hallinnan
vaatimukset.

• Edellyttää mm. ohjelmistokehityksen ja IT-
rajapintojen ymmärrystä; vaatii useita ihmisiä
erilaisilla osaamisprofiileilla.

Mahdollisuudet
• Edellyttää ymmärrystä tulevaisuuden

vaatimuksista, mikä mahdollistaa
oikeansuuntaisen kehityksen.

• Reaaliaikainen kuljetusten kilpailutus.
Voisiko soveltaa dynaamista hankinta-
järjestelmää, jossa uudet kuljettajat
voivat liittyä palvelutuottajiksi vapaassa
tahdissa?

Uhat
• Riskinä jos autoilijat eivät liity tuottajiksi

palveluun.
• Jatkuvien hankintojen kierre.
• Integroinnin aiheuttamat mahdolliset

lisäkustannukset.
• Avoimuus edellyttää toimivaa tietosuojaa ja

erillisiä sopimuksia tätä varten.



Arviointinäkökulmat Kokonaispalvelumalli Ositettu malli Modulaarinen malli
Kustannusten kasvun
hillitseminen alueellisen
yhteistyön kautta

Aluetaloudellinen
näkökulma

Kuljetusten yhdistelyn
potentiaalia hillitä
kustannusten kasvua ja
kustannussäästöjä ei
välttämättä saavuteta
optimaalisella tavalla, jos
pienet hankintayksiköt
toteuttavat hankinnan
erikseen
kokonaispalvelumallilla,
verrattuna alueellisen
yhteistyön
mahdollisuuteen.

Erityishuomio siiloihin.

Vaikutus markkinoihin,
hinnoitteluun ja
kannattavuuteen vaatii
erityishuomiota.

Sopimuksissa on
kiinnitettävä erityistä
huomiota kuljetusten
yhdistelyn
mahdollisuuteen
(alueellisesti ja
toimialakohtaisesti), jotta
potentiaali kustannusten
kasvun hillitsemiseksi
voidaan saavuttaa.

Erityishuomio siiloihin.

Vaikutus markkinoihin,
hinnoitteluun ja
kannattavuuteen vaatii
erityishuomiota.

Toimiessaan ideaalisti,
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!
maakunnallinen alusta vaatii
yhteishankinnan, koska ei
maakunnallista
hankintayksikköä).

Erityishuomio siiloihin.

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
(kokonaispalvelumallii
n 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
kokonaispalvelumallin
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 (kuten
uusien MaaS-
palveluiden
käyttöönotto
sopimuskaudella)

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.



Avoimuus ja skaalautuvuus

Erkki Siira & Janne Lahti
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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, joka mahdollistaa käyttömäärän
kasvun

Avoimuus ja skaalautuvuus



VTT – beyond the obvious

§ Tekninen arviointikehys perustuu 22 kysymykseen
• Millaisia asioita pitäisi ottaa huomioon
• Miten järjestelmät niitä toteuttavat
§ Tavoitteena tuoda esille näkökulmia, joita käsittelemällä

voidaan parantaa järjestelmäntoimittajien ja julkisen tahon
ymmärrystä sekä kommunikaatiota

ALPIO – tekninen arviointikehys
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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 tiukasti 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



VTT – beyond the obvious

§ Reaalimaailman kompleksisuudet hidastavat ja vaikeuttavat
järjestelmien laajenemista
• Esim. kuntien erilaiset käytännöt omavastuissa ja
hintamäärittelyissä
§ Asiakkaiden käytön lisääminen skaalautuu helposti, mutta

käyttöoikeuksien hallinta 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



Suositukset ja johtopäätökset

Jenni Eckhardt & Arttu Lauhkonen

Eckhardt, J., Lauhkonen, A., & Siira, E.  (2019).
Henkilökuljetusten yhdistelyn kokeilut ja suositukset. VTT:n
tutkimusraportti VTT-R-01151-19.
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Suunnittelu
Palvelut ja toimintaympäristö

• Toimintakentän kartoitus

• Kokeilun rajaaminen

• Palvelun toiminnallisuudet

• Kannustimet

• Markkinointi ja brändäys

Toimijat ja yhteistyö

• Roolit ja vastuut

• Kaikki sidosryhmät mukaan

Teknologia ja tieto

• Avoimuus ja skaalautuvuus

• Datan omistajuus ja tiedonvaihto

Päätöksenteko ja lainsäädäntö

• Asiakkaiden oikeudet

• GDPR

Hankinnat

• Sopimuskausi

• Jatkumo

Kokeilun toteutus

Palvelut ja toimintaympäristö

• Kokeilun pituus

• Markkinointi ja tiedotus

• Kannustimien lisääminen

Toimijat ja yhteistyö

• Riittävät resurssit

• Yhteydenpito ja viestintä

Teknologia ja tieto

• Riittävän valmis ratkaisu

• Koulutus ja ohjaus

Hankinnat

• Hankintaprosessin aloitus

Kokeilun jälkeen

Palvelut ja toimintaympäristö

• Palautteen kerääminen

Toimijat ja yhteistyö

• Tiedottaminen

• Jatkuva kehitys

Teknologia ja tieto

• Datan kerääminen

Päätöksenteko ja lainsäädäntö

• Raportointi havainnoista

Suositukset kokeiluihin



Onnistumisia ja haasteita
§ Onnistumisia

• Teknologiset ratkaisut saatiin toteutettua kokeilujen läpivientiin
• Yhteistyö sujui hyvin eri toimijoiden välillä

§ Haasteita
• Etelä-Savossa taksiautoilijoiden saaminen mukaan kokeiluun
• Odotettua suuremmat resurssitarpeet
• Lainsäädännön muutokset hankkeen aikana (GDPR)
• Teknisiä haasteita alustan kanssa
• Kokeilujen lyhyt kesto
• Kuntien erilaiset omavastuukonseptit (aikaa vievä järjestelmämäärittely)
• VPL/SHL-kyydit tulivat järjestelmään n. 1 h ennen matkaaà kyyti ei näkynyt
muille asiakkaille aiemmin à huono yhdisteltävyys
• Kokeiluun kuuluneiden ajoneuvojen vähäinen määräà reitti- ja
optimointijärjestelmän mahdollisuuksia ei voitu hyödyntää täysimääräisesti 53



Johtopäätöksiä 1/2
§ Kokeilun 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
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Johtopäätöksiä 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
• Oikeudet ja ehdot (VPL/SHL), ohjeistukset (esim. GDPR), alusta, rahoitus,
kannustimet…
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