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1. Johdanto

Maaseudulla liikkumispalveluiden järjestäminen on haastavaa pitkien etäisyyksien, harvan ja
pirstaleisen asutuksen sekä ohuiden tavara- ja henkilövirtojen vuoksi. Julkisen liikenteen
tarjonta on usein heikkoa, ja sitä tuetaan voimakkaasti. Liikkumispalveluita ja kuljetuksia
järjestetään usein erikseen, esimerkiksi koulukyydit, sosiaalihuoltolain (SHL),
vammaispalvelulain (VPL) ja sairasvakuutuslain (SVL) mukaiset kuljetukset sekä kuntien
tavarakuljetukset. Kaupungistumisen ja väestörakenteen muutosten vuoksi harvaan asutuilla
alueilla on yhä haastavampaa tarjota kuljetuksia tehokkaasti vähenevälle ja ikääntyvälle
väestölle. Lisäksi julkisen sektorin säästö- ja ympäristötavoitteet tuovat lisähaasteita
liikennepalvelujen järjestämiselle maaseudulla. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan uusia
palveluita ja toimintatapoja.

Uudenlaiset liikkumispalvelut (Mobility as a Service, MaaS) nähdään keinona parantaa
harvaan asuttujen alueiden saavutettavuutta ja tarjota tehokkaita kuljetuspalveluita
integroimalla eri kulkumuotoja ja palveluita hyödyntämällä digitalisaatiota (Eckhardt ym.
2017b). Liikkumispalveluilla odotetaan olevan myös myönteisiä vaikutuksia ympäristöön,
kuten kulkutavan muutos henkilöautosta joukkoliikenteeseen ja jakamispalveluihin,
resurssitehokkuus ja päästöjen väheneminen (Karlsson ym. 2017). Liikkumispalveluiden
järjestäminen edellyttää julkisen sektorin osallistumista maaseutualueilla, joilla
markkinaehtoinen julkinen liikenne tai muut liikennepalvelut eivät ole kannattavia (Eckhardt
ym. 2020). Liikkumispalveluiden järjestämiseen on yleisesti suositeltu yhteistyötä julkisen ja
yksityisen sektorin välillä (esim. Eckhardt ym. 2017a, Polis 2017, ERTICO 2018). Julkisen ja
yksityisen sektorin kumppanuudella (Public-Private Partnership, PPP) tarkoitetaan julkisen ja
yksityisen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä, jossa he yhdessä kehittävät palveluja ja
jakavat riskejä, kustannuksia ja resursseja, jotka liittyvät näihin palveluihin (Van Ham &
Koppenjan 2001).

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. Kokeilut tehtiin julkisen ja yksityisen
sektorin yhteistyössä Itä-Uudellamaalla, Etelä-Savossa ja Pirkanmaalla. Alueellisten
viranomaisten (kaupunki, maakuntaliitto, kuntayhtymä) tavoitteena kokeilujen osalta olivat
kustannussäästöt, parempi palvelutaso asukkaille sekä ympäristöhyödyt. Lisäksi kokeilujen
alkaessa sote- ja maakuntauudistus oli valmistelussa, mutta uudistuksen toimeenpano
lopetettiin hankkeen aikana. Uudistuksen mukaan vastuu vammaispalvelulain ja
sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuksista olisi siirtynyt kunnilta maakunnille, ja alueellisen
joukkoliikenteen järjestämisen vastuu olisi siirtynyt ELY-keskuksilta maakunnille vuoden
2021 alusta. Näin ollen kokeilut olisivat tuottaneet tietoa ja kokemuksia maakunnallisen
liikkumisalustan kokeiluista uudistusta varten.

Tässä raportissa käsitellään aihepiirin taustaa sekä kuvataan kokeilut ja niiden osapuolet.
Raportissa kerrotaan myös hankkeen teknologia-alustasta sekä avataan teknologian
avoimuuteen ja skaalautuvuuteen liittyviä seikkoja. Raportti sisältää hankkeen yleiset
tulokset, suositukset ja johtopäätökset. Kokeilujen vaikutusarvioinnista sekä kuljetusten
hankinnoista on tehty erilliset raportit: ”Alueellisten liikkumiskokeilujen vaikutusarviointi”
(Eckhardt & Lauhkonen 2019a) ja ”Kuljetusten välityksen ja yhdistelyn hankintamallit”
(Merisalo ym. 2019).  Lisäksi suosituksista on tehty erillinen tiivis dokumentti ”Toolkit –
työkaluja alueellisten kuljetusten kehittämiseen” (Eckhardt & Lauhkonen 2019b).
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2. Tausta

2.1 Liikennealan muutokset

Liikenneala on muutoksessa monin eri tavoin: lainsäädäntö muuttui liikennepalvelulain
myötä, digitalisaatio kehittyy, ympäristövaatimukset lisääntyvät ja hallintorakenteita
uudistetaan. Lisäksi julkiselta sektorilta odotetaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Liikennepalvelulaki vähentää viranomaisten sääntelyä keventämällä kuljetusten lupaehtoja.
Laki ohjaa myös liikennealan yrityksiä hyödyntämään digitalisaatiota (Laki liikenteen
palveluista 320/2017). Maaseudun kannalta yksi oleellisimmista muutoksista on
taksiliikenteen vapautuminen. Uuden lain mukaan kalustoa voi hyödyntää vapaammin, ja
tavara- ja henkilöliikenneluvan haltijalle riittää ilmoitus taksiliikenteen luvan saamiseksi (Laki
liikenteen palveluista 320/2017). Tämä voi edesauttaa maaseudun kuljetuksia. Toisaalta lain
myötä päivystys- ja asemapaikkavelvoitteet ovat poistuneet takseilta (LVM 2017b), mikä voi
heikentää taksipalveluiden saatavuutta maaseutualueilla, joilla kysyntää on vähän.

Liikennepalvelulaki edellyttää, että henkilöliikenteen palveluiden olennaiset tiedot on
toimitettava digitaalisesti koneluettavassa muodossa (Laki liikenteen palveluista 320/2017).
Olennaisia tietoja ovat esimerkiksi palvelualue, reitit, aikataulut, hinnat, palvelun saatavuus,
esteettömyys sekä varaus-, myynti-, lippu- ja maksutiedot. (NAP n.d.). Teknologia
mahdollistaa kulkumuotojen ja kuljetusten tehokkaan yhdistelyn, matkaketjut, sekä älylaittein
toimivat lippu- ja maksujärjestelmät (Eckhardt et al. 2017b).

Liikennepalvelulaki tukee myös säästötavoitteiden saavuttamista (LVM 2017a). Suomessa
julkisesti tuettuihin henkilökuljetuksiin käytetään vuosittain yli miljardi euroa, ja kustannukset
kasvavat vuosittain. Tämä johtuu muun muassa palveluiden keskittämisestä johtuvasta
matkojen pidentymisestä ja lisääntyneestä erilliskuljetusten tarpeesta joukkoliikenteen
vähentyessä haja-asutusseudulta. Tavoitteena on kymmenen prosentin säästö julkisesti
tuettuihin kuljetuksiin (valtio, kunnat, Kela) vuoden 2017 tasosta. Jos kustannukset jatkavat
nousuaan, riskinä on palvelutason lasku tai omavastuiden nousu. Kustannussäästön
keinoina nähdään lainsäädäntömuutokset, kuljetusten suunnittelun ja hankinnan
kehittäminen sekä uudenlaiset digitalisaatiota hyödyntävät palvelukonseptit. (LVM 2015)

Suomen tavoite on vähentää liikenteen päästöjä noin puolella vuoteen 2030 mennessä
vuoden 2005 tilanteeseen verrattuna (Ympäristöministeriö 2017). Päästöjen vähentämisen
keinoina nähdään biopolttoaineet ja muut uusiutuvat polttoaineet, ajoneuvoteknologian
kehittyminen sekä liikenteen palvelut, joihin kuuluvat muun muassa joukkoliikenne ja muut
jaetut kyydit (Särkijärvi ym. 2018). Puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen direktiivi
(EU 2019/1161) edellyttää liikenteen tilaajia ja hankintayksiköitä edistämään
sähköajoneuvojen käyttöä sekä muiden puhtaiden polttoaineiden hyödyntämistä. Direktiiviä
on noudatettava 2.8.2021 jälkeen tehdyissä hankinnoissa (EU 2019/1161).

Viranomaisten tehtävät ja hallintorakenteet uudistuvat. Virastouudistus tuli voimaan vuoden
2019 alusta, jolloin Liikenteen turvallisuusvirasto, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt
toiminnot yhdistettiin Liikenne- ja viestintävirastoksi (Traficom). Liikenneviraston muut
tehtävät siirtyivät Väylävirastolle. (Valtioneuvosto 2019).  Edellisen hallituskauden valmistelu
sote- ja maakuntauudistuksen osalta olisi siirtänyt vastuita, esimerkiksi vammaispalvelulain
ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuksista ja alueellisesta joukkoliikenteestä, maakunnille
(Manssila & Mattsson 2019). Esitystä ei hyväksytty, mutta uusi sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistus alkoi 27.8.2019 (STM 2019).
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2.2 Maaseudun liikkumisen toimintaympäristö

Maaseudun liikenteen haasteena ovat pitkät etäisyydet ja ohuet henkilö- ja tavaravirrat.
Markkinaehtoisten liikkumispalveluiden järjestäminen maaseudulla on haastavaa, sillä
potentiaalisia asiakkaita on vähän. Lisäksi julkisen sektorin järjestämien kuljetusten kysyntä
jakautuu epätasaisesti esimerkiksi kouluaikojen mukaisesti. (Eckhardt et al. 2017b). Julkisen
liikenteen puute aiheuttaa henkilöautoriippuvuutta. Jos ihmisellä ei ole henkilöautoa tai
mahdollisuutta liikkua kohtuullisella vaivalla, kustannuksilla ja ajassa päivittäisten tarpeiden
luo, voidaan puhua liikenneköyhyydestä. Julkisen sektorin tarjoamat ja tukemat
liikkumispalvelut ovat keskeisiä keinoja liikenneköyhyyden vähentämisessä. (Tiikkaja ym.
2018). Maaseudun liikkumispalveluiden visioksi on määritelty (Eckhardt et al. 2017b):
”Turvata kaikille hyvinvoinnin kannalta riittävät liikkumispalvelut ja saavutettavuus
kustannustehokkaasti asianmukaisella palvelutasolla”.

Julkinen sektori järjestää laajasti erilaisia kuljetuksia (Kuva 1.). Niiden suunnittelu ja hankinta
ovat kuitenkin usein hyvin siiloutunutta (Eckhardt ym. 2017b, Liimatainen ym. 2015). Tähän
vaikuttaa osaltaan sirpaloitunut lainsäädäntö (Taulukko 1.) ja vastuiden jakautuminen eri
organisaatioihin ja yksiköihin.

Kuva 1. Yhteiskunnan järjestämiä kuljetuksia (Siirilä ym. 2017)

Taulukko 1. Kuljetuksiin vaikuttava lainsäädäntö (muokattu lähteestä Eckhardt ym. 2017b)
Laki/ säädöstö Vaikutus
Perusopetuslaki Kunnat järjestävät koulukuljetuksia.
Sosiaalihuoltolaki (SHL) Kunnat järjestävät liikkumispalvelut henkilöille, jotka eivät itsenäisesti

pysty käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai
muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia. Laki
määrittelee sosiaalisia perusteita, mutta jonka soveltaminen on
kunnalle vapaaehtoista.

Vammaispalvelulaki
(VPL)

Kunnat järjestävät vaikeavammaisten liikkumispalvelut. Lain
perusteella myönnetään subjektiivinen oikeus kuljetuspalveluiden
käyttämiseen kotikunnan korvaamana.
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Sairausvakuutuslaki
(SVL)

Kela korvaa sairaudenhoidosta aiheutuneita matkoja.

Traficomin hallinnoima
liikennealan toimintaa
ohjaava säädöstö

Muun muassa liikenteen ammattipätevyydet ja työajat,
taksinkuljettajaluvat ja taksiliikenneluvat, ajoneuvojen
rakennemääräykset, katsastus ja verotus.

Tietosuojalaki ja EU:n
tietosuoja-asetus (GDPR)

Yksityisyyden suoja, henkilötietojen käsittely.

Hankintalaki Ohjaa julkisten hankintojen hankintamenettelyjä
liikennepalveluidenkin osalta.

Työehtosopimukset Sekä liikennealan ammattilaisten että muiden kuin liikenteen alojen
työntekijöiden toimiessa kuljettajina.

Määräykset eräiden
tavaroiden
kuljettamisesta

Esimerkiksi elintarvikkeet ja laboratoriotuotteet.

2.3 Ratkaisuja maaseudun liikkumiseen

Maaseudun liikkumisen ratkaisuja voisivat olla uudenlaiset integroidut liikkumispalvelut, jotka
toteutetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä, ja jotka edistävät yhteiskunnallisia
tavoitteita muun muassa kustannusten ja ympäristön näkökulmasta.

Liikkuminen palveluna (MaaS) on uusi käyttäjälähtöinen konsepti, joka integroi eri
liikkumispalveluita (esim. Hietanen 2014, Burrows ym. 2015, Kamargianni ym. 2016, König
ym. 2016, Transport Systems Catapult 2016, MaaS Alliance 2017, ERTICO 2018).
Multimodaalisuus eli eri kulkumuotojen sisältäminen on MaaS:n yleinen piirre (esim.
Eckhardt ym. 2017a). Kuitenkin maaseudulla saavutettavuus on suuri haaste, jolloin eri
palvelujen ja käyttäjäryhmien yhdistäminen voi olla oleellisempaa kuin kulkumuotojen
yhdistäminen (Eckhardt ym. 2020). Maaseudulla riittämättömästä julkisesta liikenteestä
johtuen MaaS-ratkaisut voisivat sisältää esimerkiksi kutsuohjautuvaa liikennettä ja
jakamispalveluita sekä itse maksavien asiakkaiden integroimista SHL-, VPL-, ja SVL-
kuljetusten sekä koulukuljetusten kanssa (Eckhardt ym. 2017b). Tavarakuljetuksia voidaan
myös yhdistää henkilökuljetuksiin (esim. Eckhardt ym. 2017a, MaaS Alliance 2017,
Jittrapirom ym. 2017). Henkilöiden ja tavaroiden yhdistely on maaseudulla tärkeää
resurssitehokkuuden kannalta (Eckhardt ym. 2017a).

MaaS edellyttää yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, ja uusia liikkumispalveluita
tulisi kehittää yhteistyössä yksityisen sektorin sekä alueellisten ja liikenneviranomaisten
kanssa tukeman kaupunkien ja alueiden liikennetavoitteita (Polis 2017). MaaS:lla on
potentiaalia parantaa nykyisten liikennepalvelujen ja julkisten resurssien tehokkuutta (Polis
2017, Eckhardt ym. 2017b, ERTICO 2018). Julkisen sektorin osallistuminen johtaa
todennäköisesti yhteiskunnallisten tavoitteiden huomioimiseen liikkumispalveluissa (Eckhardt
ym. 2020). Kestävän MaaS-kehityksen hallitsemiseksi tarvitaan kuitenkin uusia malleja ja
työkaluja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön (Smith ym. 2019a). PPP voi parantaa
julkisen sektorin käytäntöjä ja edistää innovatiivisempia tapoja tarjota julkisia palveluja
(EPEC 2015). Tarvittavat muutokset nykyisiin liiketoimintamalleihin ja liikesuhteisiin tekee
julkisen ja yksityisen sektorin avoimesta innovaatiosta kuitenkin haastavaa (Smith ym.
2019b). Lisäksi PPP-sopimukset voivat olla monimutkaisia ja resursseja vaativia (EPEC
2015).

Uusilla liikkumispalveluilla odotetaan olevan useita positiivisia vaikutuksia
ympäristövaikutusten lisäksi. UbiGo MaaS -kokeilu Ruotsissa osoitti useita muutoksia
asenteissa: osallistujat suhtautuivat vähemmän myönteisesti henkilöautoon ja
myönteisemmin vaihtoehtoisiin liikennemuotoihin, kuten autojen ja pyörien jakamiseen sekä
julkiseen liikenteeseen (Sochor ym. 2016). MaaS voi parantaa liikenteen saavutettavuutta ja
vaikuttaa myönteisesti henkilöiden / kotitalouksien kokonaismatkakustannuksiin (Karlsson
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ym. 2017). MaaS voi myös parantaa olemassa olevien liikennepalvelujen ja julkisten
resurssien tehokkuutta (Polis 2017). Monia vaikutusarvioinnin indikaattoreita on liitetty
liikkumispalveluihin. Esimerkiksi päästöt, tehokkuus ja saavutettavuus, kulkumuotojen osuus,
matkakustannukset, ruuhkat, matkan laatu ja elämänlaatu, sekä liiketoimintamallit,
kansanterveys ja sosiaalinen osallisuus (esim. Burrows ym. 2015, Kamargianni ym. 2015).
Taulukossa 2. esitetään vaikutusarvioinnin viitekehys, joka sisältää indikaattoreita (KPI)
yksilö-/käyttäjä-, yritys-/organisaatio- ja yhteiskunnallisella tasolla kattaen ympäristön,
talouden ja yhteiskunnan vaikutusalueet (Karlsson ym. 2017).

Taulukko 2. Vaikutusarvioinnin viitekehys (Karlsson ym. 2017)

Taso Mittari (KPI) Ympäristö Talous Yhteis-
kunta

Yk
si

lö
-/k

äy
ttä

jä
ta

so

Matkojen kokonaismäärä x x
Kulkumuodon muutos (henkilöauto à
joukkoliikenne, jakamistalous…)

x

Eri kulkumuotoja sisältävien matkojen
määrä

x

Asenteet joukkoliikennettä,
jakamispalveluja ym. kohtaan

x

Koettu kuljetusten saavutettavuus x
Kokonaiskustannukset yksilölle/
kotitaloudelle

x x

Li
ik

et
oi

m
in

ta
-

/o
rg

an
is

aa
tio

ta
so

Asiakasmäärät x
Asiakassegmentit (naiset/miehet,
nuoret/vanhat jne.)

x x

Yhteistyö arvoketjussa x
Tuotot/ liikevaihto x
Tiedon jakaminen x
Organisatoriset muutokset/ muutokset
vastuissa

Yh
te

is
ku

nn
al

lin
en

ta
so

Päästöt x
Resurssitehokkuus (tiet, ajoneuvot,
maankäyttö…)

x x

Liikennepalveluiden saavutettavuus
(asukkaat)

x x

Muutokset ajoneuvokantaan  (sähkö,
automaatio)

x

Lainsäädäntö- ja politiikkamuutokset x x x
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3. Menetelmät

Tulokset perustuvat case-tutkimukseen, joka sisältää useita case-kohteita ja hyödyntää sekä
laadullista että määrällistä aineistoa. Case-tutkimukset toteutettiin kolmella alueella sisältäen
viisi kuntaa: Porvoo ja Loviisa Itä-Uudellamaalla, Mikkeli Etelä-Savossa sekä Ylöjärvi ja
Sastamala Pirkanmaalla. Tutkimusmenetelmä (Kuva 2.) sisältää kirjallisuuskatsauksen,
työpajoja, kyselyitä, haastatteluja, datankeruuta sekä tulosten muodostamisen.  Tutkimus on
pääosin laadullinen, mutta kyselyt ja yrityskonsortion (Kyyti Group, Vinka and Sitowise) alusta
tuottivat määrällistä aineistoa.

Kuva 2. Tutkimusmenetelmä

Kirjallisuuskatsaus sisälsi teoriaa liikkumispalveluiden, yksityisen ja julkisen sektorin
yhteistyön (PPP) sekä vaikutusarvioinnin osalta. Alueellisia työpajoja toteutettiin kaikilla
kolmella kokeilualueella. Työpajoihin osallistui kokeiluja toteuttaneita alueellisia viranomaisia
sekä kuljetus- ja teknologiapalveluiden tuottajia. Lisäksi Itä-Uudellamaalla työpajaan
osallistui palvelun käyttäjiä, ja Etelä-Savossa tilauskeskuksen henkilökuntaa. Työpajan aluksi
eri sidosryhmät (käyttäjät, kuljetuspalvelu, teknologiapalvelu, tilausvälitys ja viranomaiset)
pohtivat omissa ryhmissään toteutetun kokeilun vaikutuksia omasta tai oman organisaation
näkökulmasta. Tämän jälkeen keskusteltiin yhtenä ryhmänä eri sidosryhmien
pienryhmäkeskustelujen havainnoista ja mahdollisista palveluiden kehityskohteista.

Loppukäyttäjäkokemuksia kerättiin kyselyin:

· Porvoo Kyläkyyti: online-kysely, 15 vastausta
· Loviisa Kyläkyyti: online-kysely, 9 vastausta
· Mikkeli Moppe-palveluliikenne: kyselylomake jaettu ajoneuvoihin, 14 vastausta
· Pirkanmaa (Kuru ja Vammala):

o Kyläkyyti: online-kysely, 3 vastausta (käsiteltiin laadullisesti)
o PALI-asiakkaat: kyselylomake jaettu ajoneuvoihin, 22 vastausta
o VPL/SHL-asiakkaat: puhelinkysely, 8 vastausta

Kokeiluissa mukana olleita organisaatioita haastateltiin (Taulukko 3.). Haastattelut toteutettiin
puolistrukturoituina ja tuloksia analysoitiin laadullisesti. Määrällistä aineistoa saatiin
kyselyiden lisäksi yrityskonsortion teknologia-alustasta. Kaikkea dataa, niin laadullista kuin
määrällistä, hyödynnettiin tulosten analysointiin ja johtopäätöksiin.

Taulukko 3. Haastatellut organisaatiot

Alueelliset
viranomaiset

Porvoon kaupunki Loviisan kaupunki
Pirkanmaan liitto Sastamalan kaupunki
Ylöjärven kaupunki Mikkelin kaupunki
Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
(Essote)

Etelä-Savon
maakuntaliitto

Yritykset
Tuomi Logistiikka Oy Kyyti Group Oy
Vinka Oy Sitowise Oy
3 kuljetusyritystä

Työpajat
Alueelliset
sidosryhmä
-työpajat

Kyselyt
Loppukäyttäjien
kokemukset
palveluista

Haastattelut
15 haastattelua
viranomaisille
ja palvelun-
tarjoajille

Data
Teknologia-
alustan
tuottama
data

Tulokset
Tutkimus-
ryhmän
synteesi

Kirjallisuus
Liikkumis-
palvelut, PPP,
vaikutus-
arviointi
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4. Kokeilut

4.1 Konsortio ja roolit

Hankekonsortio koostui Sitrasta, yrityskonsortiosta, kolmesta kokeilualueesta sekä
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä (Kuva 3.).

Kuva 3. ALPIO-hankkeen osapuolet

Sitra toimi hankkeen käynnistäjänä ja päärahoittaja, ja hanke rahoitettiin osana Alueellisen
liikkumisen rahoitushakua.

Hankkeen yrityskonsortioon kuuluivat Kyyti Group, Vinka, Sitowise ja Infotripla. He vastasivat
yhdessä hankkeen teknologiaratkaisuna käytetystä alustasta. Kyyti Group vastasi Kyyti-
käyttäjäsovelluksesta ja Sitowise VPL/SHL- ja palveluliikenteen kyytien tilausjärjestelmästä.
Vinka yhdisti ja optimoi sovellus- ja VPL/SHL-tilausten kyydit ja reitit ajoneuvoihin. Infotripla
toimitti ajantasaista liikennetietoa Vinkan järjestelmään. Yritysten tarkemmat roolit
kokeiluissa on esitetty kappaleessa 5.1.

Itä-Uudellamaalla hankeosapuolina olivat Porvoon ja Loviisan kaupungit sekä alueen
kehitysyhtiö Posintra Oy. Etelä-Savon kokeilun keskeiset osapuolet olivat Etelä-Savon
maakuntaliitto, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) sekä
Mikkelin kaupunki. Pirkanmaan kokeilun osapuolia olivat Pirkanmaan liitto, Tuomi Logistiikka
Oy, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan ELY-keskus, sekä Ylöjärven ja Sastamalan
kaupungit. Tuomi Logistiikka Oy on Pirkanmaalla toimiva usean kunnan ja Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin omistaja yhteishankinta- ja logistiikkayhtiö, joka vastaa muun muassa VPL-
ja SHL kuljetuspalveluiden hankinnasta ja järjestämisestä kuntien puolesta. Tuomi
Logistiikka Oy vastasi Pirkanmaan kokeilun operatiivisesta vetämisestä.

VTT vastasi hankkeen tutkimusosuudesta sisältäen kokeilujen vaikutusarvioinnit,
hankintamallien tarkastelun, avoimuuden ja skaalautuvuuden arviointikehikon sekä yleiset
suositukset ja johtopäätökset.

4.2 Kokeilujen kuvaukset

Hankkeessa oli kokeiluja kolmella alueella: Itä-Uudellamaalla, Etelä-Savossa ja
Pirkanmaalla. Itä-Uudenmaan kokeilu toteutettiin Porvoossa ja Loviisassa, jossa testattiin
Kyläkyyti-nimistä kutsuohjautuvaa liikennettä aikoina, jolloin joukkoliikennettä ei ole tarjolla.
Palvelu tilattiin Kyyti-sovelluksella ja se operoitiin minibusseilla.
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Etelä-Savon kokeilu toteutettiin Mikkelissä, jossa toinen Moppe-palveluliikenteen
minibusseista muutettiin kutsuohjautuvaksi, ja tilauksia pystyi myös tekemään Kyyti-
sovelluksella. Lisäksi VPL/SHL-taksin ja kaupungin päiväautojen osalta kokeiltiin uuttaa
välitysjärjestelmää kyytien yhdistelyyn.

Pirkanmaalla kokeilu toteutettiin Ylöjärven Kurussa ja Sastamalan Vammalassa. Kokeilussa
integroitiin samaan järjestelmään eri käyttäjäryhmiä ja ajoneuvoja: VPL/SHL-taksit ja
palveluliikenteen PALI-minibussit. Ne avattiin myös itse maksaville asiakkaille Kyläkyyti-
palveluna, jossa Kyyti-sovelluksella tilattu matka yhdistyi PALI-minibussiin tai VPL/SHL-
taksiin.

Yhteenveto kokeiluista on esitetty Taulukossa 4., johon on merkitty palveluiden
toteutustapoja, ja joista uudet kokeilunaikaiset on tummennettu. Kokeilut on kuvattu
tarkemmin luvuissa 4.2.1-4.2.3.

Taulukko 4. Yhteenveto kokeilujen toteutustavoista

Palvelu Kyyti-sovellus Välityskeskus Minibussi Taksi

Kyläkyyti, Itä-Uusimaa x x
Moppe, Etelä-Savo x x x
VPL/SHL, Etelä-Savo x x x
Kyläkyyti Pirkanmaa x x x
PALI, Pirkanmaa x x x
VPL/SHL, Pirkanmaa x x x

4.2.1 Itä-Uusimaa

Itä-Uudellamaalla Porvoossa ja Loviisassa kokeiltiin Kyläkyyti -palvelua (ruotsiksi
Byaskjussen). Kyläkyyti ajettiin minibusseilla kutsuohjautuvasti ovelta-ovelle -periaatteella.
Kyläkyyti tilattiin ja maksettiin Kyyti-sovelluksella. Kyydin hinta oli 3 euroa alle 10 km
matkoilla, ja sitä pidemmillä matkoilla 5 euroa. Joukkoliikenteen kanta-asiakkaille Kyläkyyti oli
ilmainen, ja kaikille asiakkaille tarjottiin kaksi ilmaista matkaa.

Porvoossa kokeilu toteutettiin ajanjaksolla 14.1.-31.5.2019. Kohteena olivat pohjoiset kylät ja
Askolan eteläosa nauhamaisena alueena teiden varsilla (Kuva 4.). Noudot tapahtuivat
muutoin asiakkaan ilmoittamasta osoitteesta, paitsi keskusta-alueen sisälle oli määritelty
muutamia keräilyalueita ja pysäkkejä, joihin asiakas ohjattiin. Keskusta-alueen sisäiset
matkat eivät olleet mahdollisia. Kokeilualueella asuu noin 120 asukasta/km2. Alue sisältää
kaupunkialueita, kaupungin kehysalueita ja kaupungin läheisiä maaseutualueita (Kuva 5.).
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Kuva 4. Porvoon Kyläkyyti-kokeilualue

Kuva 5. Porvoon kaupunki-maaseutu-luokitus (SYKE 2015)

Porvoossa Kyläkyyti palveli iltaisin klo 17.30-21.30, jolloin alueella ei ollut joukkoliikennettä
tarjolla. Palvelussa oli kaksi minibussia samanaikaisesti ajossa. Palvelun tavoitteena oli
tarjota etenkin 10-20-vuotiaille nuorille harrastekyytejä. Markkinoinnissa hyödynnettiin muun
muassa sosiaalista mediaa kohderyhmän tavoittamiseksi. Porvoossa oli 69 käyttäjää, jotka
tekivät yhteensä 363 matkaa kokeilun aikana.

Käyttäjät olivat todella tyytyväisä palveluun, ja palvelulla pystyttiin tarjoamaan asukkaille
parempi palvelutaso. Kokeilua pidettiin onnistuneena kohtalaisen pienistä käyttäjämääristä
huolimatta, ja taloudellinen kannattavuus olisi edellyttänyt huomattavasti suurempia
käyttäjämääriä. Palvelua kuitenkin jatkettiin kokeilun jälkeen laajemmalle alueelle (Kuva 6.).
Palvelu tukee kaupungin strategisia tavoitteita vähähiilisen liikkumisen, liikenteen
digitalisaation, palvelukyläkonseptin ja lapsiystävällisen kunnan osalta. Palvelun hinnoittelua
muutettiin, ja palveluun kehitettiin myös uusia ominaisuuksia, kuten puhelintilaus ja
lahjakortilla matkarahan lataaminen sovellukseen etukäteen, jolloin nuori voi käyttää
sovellusta ilman luottokorttia. Lisäksi tarjolle tuli Kyläkyyti Eko, joka on vieläkin edullisempi
palvelu, mutta edellyttää asiakkaalta suurempaa joustoa kyydin aikataulun suhteen. Kyläkyyti
Ekossa lähtö- tai saapumisajan jousto on 1,5 h toivotusta ajasta, kun tavallisessa
Kyläkyydissä se on 30 min.
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Kuva 6. Kyläkyyti-palvelualue kokeilun jälkeen (Linna-Varis 2019)

Loviisassa kokeilu toteutettiin ajanjaksolla 14.1.-28.6.2019. Kokeilu sisälsi seuraavat alueet
(Kuva 7.): Liljendal, Koskenkylä ja Vanhakylä (kartan tumma alue), sekä 21.2.2019 alkaen
myös Pernajan kirkonkylä, Hopom, Haddom ja Kuggom sekä Loviisan keskusta (kartan
vaalea alue). Kokeilualueella asuu noin 6000 taloutta. Kokeilualue sisältää maaseudun
paikalliskeskuksen, kaupungin läheistä maaseutua sekä ydinmaaseutua (Kuva 8.)

Kuva 7. Kyläkyyti-kokeilualue (Peltola 2019)
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Kuva 8. Loviisan kaupunki-maaseutu-luokitus (SYKE 2015)

Kokeilussa tavoitteena oli tarjota erityisesti liityntäliikennettä moottoritien (Valtatie 7/ E18)
varteen pitkän matkan työmatkaliikenteeseen, mutta myös matkoja harrastus- ja
asiointikäyttöön. Noudot tapahtuivat muutoin asiakkaan ilmoittamasta osoitteesta, paitsi linja-
autopysäkeille oli määritelty keräilyalueita ja pysäkkejä, joihin asiakas ohjattiin niiden
ympäristöstä. Kyläkyyti palveli arkisin aamulla klo 5.15–7.15 ja illalla klo 16–19. Ajossa oli
yksi minibussi kerrallaan. Kokeilun aikana palvelua käytti 16 asiakasta yhteensä 139
matkalla. Aamuvuoron käyttö lisääntyi, kun koulukuljetusvuorot kesällä päättyivät. Käyttäjät
olivat erittäin tyytyväisiä palveluun, mutta se päätettiin lopettaa kokeilukauden loppuun
vähäisen käytön vuoksi, vaikka kokeilun aikana tapahtui selkeää kasvua käyttäjämäärissä.
Kokeilun jälkeen aloitettiin laajempi henkilöliikenteen kokonaisselvitys.

4.2.2 Etelä-Savo

Etelä-Savon kokeilu sisälsi VPL/SHL-kyytien yhdistelyn sekä kutsuohjautuvan
palveluliikenteen (Moppe). Kokeilu toteutettiin VPL/SHL-kuljetusten osalta 12.3-14.6.2019 ja
Mopen osalta ajanjaksolla 1.3. - 14.6.2019. Kokeilualueena oli Mikkelin taajama-alue ja
taajaman vaihealue (Kuva 9.). Mikkelissä on asukkaita noin 54 000, ja VPL/SHL-asiakkaita
noin 1200.

Kuva 9. Mikkelin palvelualue
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Ennen kokeilua Moppe-palveluliikenne toimi reitti- ja aikataulupohjaisesti, ja toteutti pieniä
poikkeamia reitille kutsusta, jotka tehtiin puhelimitse suoraan kuljettajalle. Kokeilun aikana
toinen Moppe-autoista muutettiin kutsuohjautuvaksi ovelta-ovelle periaatteella, parantaen
palvelutasoa, ja tilaukset hoidettiin puhelimella Kyytineuvon välityskeskuksen kautta tai Kyyti-
sovelluksella. Moppe-palveluliikenteen kyydin kertalippu maksaa 3,30 euroa. Mopen
käyttöaste oli hyvä, ja joitain VPL/SHL-asiakkaista siirtyi taksikyydin sijaan käyttämään
Moppea, jossa ei ollut omavastuuta. Lisäksi Moppe-autolla hoidettiin kaupungin ennalta
määriteltyjä säännöllisiä vakiotilauksia.

Ennen kokeilua Kyytineuvo välitti VPL/SHL-kuljetukset arkisin klo 7-17, ja muulloin Etelä-
Savon taksi. Yhdistely hoidettiin manuaalisesti. Kokeilussa mukana oli yksi taksi ja kolme
kaupungin päiväautoa, joita voitin hyödyntää VPL/SHL-kyydeissä ryhmäajojen ulkopuolella.
Kyytineuvo välitti kuljetukset uudessa välitysjärjestelmässä, jossa oli automaattinen yhdistely.
Uuden järjestelmän ja toimintatavan myötä saatiin parannettua päiväautojen käyttöastetta ja
säästettyä kustannuksia. Kyytejä yhdistelemällä säästettiin kyytijärjestelmän mukaan ajettuja
kilometrejä 11% (1486 km), mikä vähentää kustannuksia ja päästöjä.

Kokeilussa mukana olleet palvelut eivät jatkuneet sellaisenaan, mutta ne saivat aikaan
jatkokehitystä. Palveluliikennettä suunnitellaan laajennettavan kutsuohjautuvana palveluna.
VPL/SHL-kuljetukset siirtyvät Sansian hoidettavaksi yhdessä muiden Essoten alueen kuntien
kanssa. Näin ollen kyytejä voidaan yhdistää enemmän ja parantaa resurssitehokkuutta.

4.2.3 Pirkanmaa

Pirkanmaalla kokeilu toteutettiin Ylöjärvellä Kurun alueella (Kuva 10.) ja Sastamalassa
Vammalan alueella (Kuva 11.). Alueilla ei ole kattavaa sisäistä joukkoliikennettä. Kokeilun
tavoitteena oli yhdistää VPL/SHL- ja PALI-reitit samalle alustalle, josta niitä pystyttiin
tarjoamaan myös muille asiakkaille Kyyti-sovelluksella. Toukokuusta lähtien
sovellusasiakkaiden tilaus yhdistyi PALI-autoon ja kesäkuussa tilaus pystyi yhdistymään
myös VPL/SHL-reittiin. Kokeilu päättyi lokakuun 2019 lopussa.

Kuva 10. Kurun PALI-palvelualue
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Kuva 11. Vammalan PALI-palvelualue (PALI-liikenteessä eri viikonpäivinä eri alueet)

Kurussa on asukkaita noin 2 600, ja VPL/SHL-asiakkaita noin 50. Vammalassa puolestaan
on asukkaita noin 16 000, ja VPL/SHL-asiakkaita kokeilualueella noin 300. Kuru on
pääasiassa harvaan asuttua maaseutua, ja Vammala sisältää maaseudun
paikalliskeskuksen lisäksi ydinmaaseutua (Kuva 12).

Kuva 12. Maaseutu-kaupunki-luokitus Vammalassa ja Kurussa (SYKE 2015)

Kuva 13. esittää tilanteen ennen kokeilua ja sen aikana. Ennen kokeilua VPL/SHL-asiakkaat
tilasivat taksikyydin Tuomi Logistiikan kuljetustenohjauskeskuksesta (Kuohke). PALI-
asiakkaat tekivät tilauksensa soittamalla suoraan PALI-bussin kuljettajalle, ja kyyti hoidettiin
minibusseilla. Palveluliikenne on kaikille avointa, mutta suunnattu vanhuksille ja
liikkumisrajoitteisille. Alueiden joukkoliikennetarjonta oli hyvin vähäistä, eikä muille
käyttäjäryhmille ollut heille suunnattuja liikkumispalveluita.

Kokeilun aikana yhteiskunnan korvaamat VPL/SHL-kyydit sekä palveluliikenne avattiin itse
maksaville sovellusasiakkaille. Jotta yhdistely oli mahdollista, tehtiin Kurun ja Vammalan
VPL/SHL-asiakkaiden ja PALI-asiakkaiden kyytitilaukset Sitowisen järjestelmällä keskitetysti
Tuomi Logistiikan kuljetustenohjauskeskuksessa. Kyytien reititys ja yhdistely tapahtuivat
Vinkan järjestelmässä. Koska kaikki tilaukset olivat samassa paikassa, oli niitä mahdollista
tarjota laajemmin eri käyttäjäryhmille: VPL/SHL-asiakas pystyttiin yhdistämään myös PALI-
autoon, ja vastaavasti PALI-asiakas VPL/SHL-reittiin. Itse maksavat sovellusasiakkaat
tekivät tilauksen Kyyti-mobiilisovelluksella ja tilaus pystyi yhdistymään joko PALI-autoon tai

Kuru

Vammala
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olemassa olevaan VPL/SHL-reittiin. Palvelu nimettiin Kyläkyydiksi, koska se ei rajoittunut
vain PALI-aikatauluihin, vaan palvelua voitiin tarjota myös iltaisin ja viikonloppuisin, jos
sopivia VPL/SHL-taksikyytejä oli tarjolla. Yksityiset asiakkaat eivät voineet aloittaa VPL/SHL-
taksireittiä, vaan heillä oli mahdollisuus liittyä olemassa olevaan reittiin. Lisäksi kehitettiin
Kyläkyyti Eko, joka tarjosi matkoja suuremmalla aikaikkunalla (1,5 h) asiakkaan toivomasta
ajasta. Kurussa oli mahdollista tilata Kyläkyyti liityntäliikenteenä bussipysäkille haluamansa
bussin (linja 85) lähtö- tai saapumisajan mukaisesti. Kyläkyyti/ PALI-kyydit maksoivat
Kurussa 3,5 euroa ja Vammalassa 3-7 euroa matkan pituudesta riippuen. VPL/SHL-
asiakkaat matkustavat PALI-autossa ilmaiseksi niin Kurussa kuin Vammalassa. Kurun PALI-
autoilla hoidettiin myös tiettyjä kaupungin järjestämiä vakiotilauksia (esim. koulukyytejä).
Lisäksi Kyläkyyti Eko tarjottiin syys-lokakuun ajan veloituksetta käyttäjien houkuttelemiseksi.

Kuva 13.  Kokeilun muutokset palveluihin (muokattu Karhula 2019)

Uuden järjestelmän myötä pystyttiin tarjoamaan alueiden asiakkaille uusi sovellustilauksia
mahdollistava kutsuohjautuva palvelu ovelta-ovelle periaatteella. Kyytejä yhdistelemällä
säästettiin noin 12,6% (10923km) ajettuja kilometrejä. Suurin osa yhdistelystä tapahtui
VPL/SHL- ja PALI-asiakkaiden kyytejä yhdistelemällä, sillä sovellusasiakkaiden osuus
tilauksista jäi kokeilun aikana pieneksi. Yhdistely vähentää päästöjä, ja myös kustannuksia.
Erityisesti VPL/SHL-asiakkaiden yhdistäminen PALI-autoon toi uusia mahdollisuuksia
kustannusten säästämiseen.  Kokeilun mukainen palvelu ei jatkunut, mutta kokeilusta saatiin
kokemusta samansuuntaista jatkokehitystä varten.

4.3 Kokeilujen onnistumiset ja haasteet

Kaiken kaikkeaan kokeilun eri osapuolet pitivät kokeiluja onnistuneina. Teknologiset ratkaisut
saatiin toteutettua kokeilujen läpivientiin, vaikka kaikkia alkuperäisen suunnitelman mukaisia
palveluita ei voitu sisällyttää kokeiluun (koulukuljetukset, ryhmäkuljetukset). Yhteistyö sujui
hyvin myös eri toimijoiden välillä niin kokeilualueiden kuin yrityskonsortion osalta.
Kokeilualueiden eri organisaatioilla oli myös yhteiset tavoitteet ja tahtotila. Tosin alueiden ja
yrityskonsortion toimijoiden tavoitteet saattoivat poiketa jonkin verran toisistaan.

Hankkeen aikana kokeiluissa tuli vastaan useita haasteita. Etelä-Savossa oli
suunnitteluvaiheessa tarkoitus sisällyttää kokeiluun VPL/SHL-kuljetukset laajamittaisesti ja
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yhdistää niihin itse maksavia asiakkaita. Taksiautoilijoiden saaminen mukaan kokeiluun
osoittautui hyvin vaikeaksi ja lisähaasteena tällaisen integroidun järjestelmän kokeilulle oli
yritysten voimassaolevat sopimukset, joissa todettiin mitä välitysjärjestelmää käytetään, eikä
sopimus siten sallinut kokeilun aikaisen järjestelmän käyttöä. Myös odotettua suuremmat
resurssitarpeet yllättivät, jolloin Pirkanmaalla ei voitu ottaa kokeiluun mukaan koulukyytejä
alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Loviisan liityntäliikennettä puolestaan vaikeutti
reittiliikenteen linjojen väheneminen kokeilun alla. Lisäksi lainsäädäntö muuttui hankkeen
aikana, kun GDPR tuli voimaan. Tämä edellytti sopimuksia, joista ei entuudestaan ollut
kokemusta, mikä puolestaan vei paljon aikaa.

Kokeilu kolmella alueella ja viidessä kunnassa yhtäaikaisesti tuotti paljon työtä ja erilaisia
haasteita ratkottavaksi. Keskittyminen yhteen kokeilualueeseen kerrallaan olisi voinut
selkeyttää tilannetta. Teknisiä haasteita tuli vastaan useita ja ne viivästyttivät kokeilujen
aloitusta, mutta niitä myös ratkaistiin ketterästi hankkeen aikana. Haasteet tai järjestelmän
puutteet ja kehityskohteet eri toimijoiden näkökulmista liittyivät muun muassa seuraavin
asioihin:

· Järjestelmämäärittelyt veivät paljon aikaa muun muassa kuntien erilaisista
omavastuukonsepteista johtuen.

· Sovellus ei tarjonnut automaattisesti seuraavaa vapaata aikaa, mikäli kyytiä ei ollut
tarjolla 1,5 tunnin aikaikkunalla toivotusta ajasta. Harvaan asutulla alueella VPL/SHL-
tarjontaa ei ole paljon, ja kyydit tulivat myöhään järjestelmään, jolloin ennakkoon
tilaaville itse maksaville asiakkaille ei ollut riittävästi tarjontaa.

· Kutsuliikenteen reititys ei vaikuttanut kuljettajien mielestä aina optimaaliselta.
Toisaalta kokeiluun kuuluneiden ajoneuvojen vähäinen määrä rajoitti käytännön
ohjaustoimintaa, jolloin reitti- ja optimointijärjestelmän mahdollisuuksia ei voitu
hyödyntää täysimääräisesti.

· Sovelluksen karttapohja oli vain suomenkielinen.

· Tilauskeskuksessa tilausten muokkaus oli työlästä ja manuaaliset säädöt eivät olleet
mahdollisia.

· Suunniteltu saapumisaika saattoi muuttua järjestelmässä yhdistelyn myötä, ja tieto ei
aina välittynyt järjestelmästä, jolloin viestintä jäi puutteelliseksi kuljettajan ja
asiakkaan suuntaan. Tämä saattoi aiheuttaa ylimääräistä odotusta asiakkaille.

· Usean järjestelmän käyttö samanaikaisesti oli haastavaa sekä
matkasihteereille/palveluneuvojille että kuljettajille, joilla oli toinen järjestelmä
käytössä kokeilun ulkopuolisessa toiminnassa.

· Järjestelmät otettiin käyttöön ilman riittävää testausta, ja ongelmia korjattiin
järjestelmien ollessa käytössä. Tämä on voinut näkyä asiakkaille pidempinä
tilausaikoina ja erilaisina ongelmina tilauksenteossa. Esimerkiksi
kimppakyytiominaisuutta, jossa useampi asiakas tilaa yhteisen kyydin, ei saatu
toimivaksi kokeilun aikana.

Sovellustilaukset jäivät kohtalaisen vähäisiksi kokeilun aikana. Siihen on useita mahdollisia
syitä: kaikkien kokeilualueiden osalta kokeilun liian lyhyt kesto ja riittämättömät
markkinointitoimenpiteet, sekä Pirkanmaan kokeilun osalta kesäloma-ajan sisältyminen
kokeiluun. Myös tieto VPL/SHL-kyydeistä tuli liian myöhään, jolloin mahdollisuudet
yhdistelylle olivat vähäisiä. VPL/SHL-tilaukset tehdään pääsääntöisesti vasta noin tuntia
ennen lähtöaikaa. Lisäksi palveluliikenne keskittyi päiväaikaan, eikä näin ollen palvellut hyvin
kaikkia käyttäjäryhmiä, esimerkiksi nuoria ja työssäkäyviä.
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5. Teknologiaratkaisut

5.1 ALPIO-teknologiaratkaisut

Yrityskonsortio toteutti kokeilun teknologia-alustan ja sovellukset. Jokaisella yrityksellä oli
selkeä rooli ja vastuut, ja järjestelmät integroitiin toimimaan yhdessä (Kuva 14.).

Kuva 14. ALPIO-teknologia-alusta (Taskinen, Turvanen, Rintamäki & Laakso 2019)

Kyyti Groupin vastuulla oli Kyyti-käyttäjäsovellus kaikilla kokeilualueilla (Kuva 15.). Sovellus
sisälsi kutsuohjautuvan liikenteen tuotteet ja hinnoittelun. Lisäksi Kyyti tarjosi
joukkoliikennelippuja ja reittejä sovelluksessa: Loviisan Harrastebussi, Mikkelin
paikallisliikenteen liput PayiQ-rajapinnan avulla ja Tampereen seudun joukkoliikenteen
Nysse-liput Waltti-rajapinnan avulla. Digitransitissa olevat reitit näkyivät myös sovelluksessa.
Näitä ovat kokeilualueiden joukkoliikenteen reitit, paitsi Porvoon ja Sastamalan osalta, VR:n
ja ELY:n rahoittaman joukkoliikenteen reitit, sekä kävely- ja pyöräilyreitit. Matkahuollon reitit
eivät näkyneet, koska ne eivät ole Digitransitissa.

Kyyti-sovellus oli ladattavissa Google Play- ja App Store -kaupoista, ja maksu suoritettiin
sovellukseen syötetyn maksutavan mukaisesti (debit/credit-maksukortti, Google Pay, Apple
Pay).  Tilausajankohdaksi oli mahdollista valita “lähtö nyt” tai ennakkotilaus enintään 5
päivää aikaisemmin. Matkustusajankohdaksi pystyi märittämään joko ”lähtö aikaisintaan” tai
”viimeistään perillä”. Aikataulun luvattiin pysyvän seuraavan aikaikkunan sisällä: 20 min
lähtö-/saapumisajan jousto ja 50 % matka-ajan pidentymä, joka hankkeen lopussa nostettiin
100 %:iin. Tarkka matka-aika ilmoitettiin sovelluksessa 5 min ennen aikaisinta mahdollista
lähtöaikaa, ja siitä tuli myös ilmoitus. Tästä eteenpäin käyttäjä saattoi seurata lähtöaikaa ja
auton sijaintia reaaliajassa sovelluksessa. Kyyti oli mahdollista perua maksutta.
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Kuva 15. Kyläkyyti Eko -sovellustilaus

Sitowise vastasi tilauskeskuspalvelujärjestelmästä VPL/SHL-kyytien ja palveluliikenteen
osalta. Sitowisen järjestelmä sisälsi asiakasprofiilit ja niiden hallintatyökalut, sekä
välitysjärjestelmän, jota kokeilualueiden välityskeskukset (Tuomi Logistiikka, Kyytineuvo)
käyttivät. Lisäksi Sitowisen järjestelmä tuotti tiedot VPL/SHL-kyytien laskutusta ja raportointia
varten.

Vinka vei eri käyttäjäryhmien ja tilauskanavien (välityskeskus, sovellus) kyydit samaan
alustaan, joka yhdisti kyytejä, optimoi kuljetuskaluston käytön sekä määritti reitityksen. Vinka
vastasi kuljettajalle näkyvistä tilauksista ja reiteistä kuljettajasovelluksen kautta. Lisäksi Vinka
toteutti kutsuohjautuvan liikenteen ajoseurannan.

Infotripla tuotti liikennetietopalveluita Vinkan järjestelmään. Näitä ovat esimerkiksi sää- ja
poikkeustiedot, jotka voivat vaikuttaa ajoreitin optimointiin.

5.2 Järjestelmän avoimuus ja skaalautuvuus

Avoimuus on IT-järjestelmän yksi kyvykkyyksistä ja sen ominaisuuksia ovat yhteentoimivuus
(interoperability), siirrettävyys (portability) ja laajennettavuus (extensibility) (Vettermann
2016). Bondi (2000) määrittelee skaalautuvuuden niin, että se on järjestelmän, verkoston tai
prosessin kyvykkyyttä, joka mahdollistaa käyttömäärän kasvun. Avoimuus ja skaalautuvuus
ovat tärkeitä ominaisuuksia, kun usean toimijan järjestelmiä on mukana. Sopimukselliset ja
taloudelliset sidokset toimijoiden välillä voi kasvattaa järjestelmän sisäistä avoimuutta, koska
luottamus sekä sanktiot ovat määriteltyjä paremmin. On muistettava, että yleinen päämäärä
kaikilla toimijoilla on saada järjestelmä toimimaan jouhevasti.

Interoperability Maturity Model (IMM) on Euroopan komission ISA-ohjelman (Interoperable
Solutions for European Public Administrations) tulos (SEMIC 2016), joka auttaa tutkimaan
julkisten palveluiden yhteensopivuutta eri tasoilla. Sitä voi käyttää teknisen arviointikehyksen
(Taulukko 5.) tukena. Arviointikehys jakautuu neljään eri näkökulmaan avoimuudesta ja
laajennettavuudesta; yhteensopivuuteen (interoperability), siirrettävyyteen (portability),
laajennettavuuteen (extensibility) ja skaalautuvuuteen (scalability). Arviointikehystä on
tarkoitus hyödyntää modulaarisen järjestelmän arvioinnissa sen hankintahetkellä tai käytön
aikana. Julkisen toimijan rooli korostuu arvioijana, koska heillä on vastuu järjestelmän
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toimivuudesta ja mahdollisuus siten vaikuttaa järjestelmän sisältöön ja toimivuuteen.
Arviointikehyksen tavoitteena on nostaa avoimuuteen ja skaalautuvuuteen pohjautuvia
tarkempia ilmiöitä esille, ja näitä käsittelemällä parantaa järjestelmäntoimittajien ja julkisen
tahon ymmärrystä sekä kommunikaatiota.

Taulukko 5. Avoimuuden ja skaalautuvuuden viitekehys (© Siira, E. & Lahti, J.)

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

5.2.1 Yhteensopivuus

Yhteensopivuutta on järjestelmissä yleisesti kahdella tasolla: datan tasolla ja rajapintojen
tasolla. Dataa on monenlaista, muun muassa järjestelmän toimintansa aikana tuottavaa
dataa ja järjestelmän ulkopuolelta tulevaa dataa, joka mahdollistaa sen toiminnan. Julkisen
sektorin rooli korostuu datan tuottajana ja hyödyntäjänä lakisääteisten ja muiden
subventoitujen kuljetusten osalta.

Suljetusta järjestelmästä siirtyminen alustamaailmaan edellyttää uutta teknistä osaamista ja
myös ajatusmallin muutosta. Alustamaailma mahdollistaa asioita, joita ei edes välttämättä
tiedetä ja osata hyödyntää.

Seuraavien kysymysten kautta on hyvä arvioida järjestelmien datan avoimuutta:
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Kuinka avointa on järjestelmän tarvitsema data yksityisille ja julkisille toimijoille?

Kysymyksen taustalla on pohdintaa siitä, miten järjestelmän data on saatavilla niille
toimijoille, jotka sitä tarvitsevat. Tähän avoimuuteen liittyvät sekä rajapinnat, sopimukselliset
asiat sekä pääsyoikeuksien jakaminen sopivalla tavalla. Kaikilla toimijoilla ei tarvitse olla
kaikki data saatavilla, vaan dataan pääsy on määriteltävä arkkitehtuuritasolla. Järjestelmän
kehitystyötä ja pääsyä dataan helpottaisi kokeilua varten olevat rajapinnat (ns. sandbox),
jossa ei olla yhteydessä suoraan tuotantodataan vaan esimerkkidataan.

Kuka omistaa järjestelmän toimintaan tarvittavan datan ja miten käyttöoikeudet muille on
sovittu?

Lähtökohta on, että julkinen taho omistaa datan. Järjestelmä tuottaa dataa toimintansa
aikana, ja sen omistajuudesta pitää sopia. Datan omistajuus on erittäin tärkeää sopia, sillä
mahdollisten teknologiatoimittajien muutosten aikana datan on tarkoitus säilyä käytettävissä,
vaikka yksityisen sektorin toimijat vaihtuisivat. Datan omistajuuteen liittyy myös vastuita
säilyttää sitä ja tuoda sitä käytettäviksi osapuolille, joille se on tärkeää järjestelmän
toimivuuden vuoksi. Käyttöoikeudet on hyvä sopia jokaisen osapuolen kanssa erikseen, sillä
kaikilla ei tarvitse olla pääsyä kaikkiin datoihin.

Sitra on julkaissut ”Sääntökirja reiluun datapohjaiseen liiketoimintaan yritysverkostossa” -
oppaan, jossa kuvaillaan perusperiaatteita datan jakamiseen verkostossa (Sitra 2019). Tämä
näkökulma on tärkeää ottaa huomioon, jos järjestelmä hankitaan moduuleina ja
moduulitoimittajilla ei ole suoraa keskinäistä sopimusta.

Miten historiadata ja datavarastot ovat saatavilla?

Järjestelmä tuottaa toimintansa aikana dataa, joka on optimointiin ja tulevien muutosten
suunnitteluun tärkeää. Historiadata on tärkeää mahdollisen analyysin ja
järjestelmäoptimoinnin suhteen, koska käyttäytymismuutoksia ja muita muutoksia voidaan
havaita selkeämmin pidemmästä aikasarjasta. Julkisen sektorin toimijan olisi hyvä säilyttää
historiadata. Datavarastojen koko saattaa kasvaa suureksikin järjestelmän elinkaaren aikana,
ja se tulisi huomioida jo järjestelmää suunniteltaessa.

Miten datan semanttinen kuvaus on järjestetty?

Datan semanttinen kuvaus kertoo datasta olennaisia tietoja, joiden tietosisältö on kaikkien
osapuolten ymmärrettävissä. Datan semanttinen kuvaus on hyvä tehdä niin, että se olisi
sekä koneluettava että ihmisluettava.

Kuinka ajantasaista järjestelmän reaaliaikainen data on, ja miten se on saatavilla?

Teknisen järjestelmän data voi olla osittain reaaliaikaista, jolloin sen käsittelyyn ja
vaatimuksiin on omia piirteitä. Reaaliaikaisuuden luonteeseen kuuluu datan mahdollinen
ajoittainen epätarkkuus ja viivästyminen riippuen ympäristön muutoksesta (esim.
verkkoyhteyden heikosta laadusta). Reaaliaikaisen datan käsittelyyn ja tallentamiseen on
hyvä käyttää siihen soveltuvia teknologioita, kuten GTFS-RT ja Siri.

Kuinka sensitiivisen datan ja identiteettien käsittely on järjestetty usean toimijan
verkostossa?

Sensitiivinen data, kuten esimerkiksi henkilödata, on erityisen tarkkailun alla. Sen
käsittelyssä pitää olla erittäin huolellinen ja varmistaa, ettei kukaan ulkopuolinen pääse siihen
käsiksi. Henkilödatan käsittelyyn on omat lait sekä säädökset, joita on noudatettava. Usean
toimijan verkostossa on mahdollista, että sensitiivistä dataa pitää jakaa mahdollisesti myös
toimijoiden alihankkijoiden kanssa, jolloin mahdollisten käsittelijöiden määrä kasvaa, ja
heidän kontrollointi on vaikeampaa. On tärkeää, että kaikesta henkilödataan liittyvästä jää
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lokitiedot. Järjestelmää suunniteltaessa ja käytettäessä on tärkeää tunnistaa henkilöt, jotka
toimivat henkilötietoja sisältävässä järjestelmässä.

Yhtenäiset mallit tietosuojakäytäntöjen hallintaan helpottavat järjestelmäkehitystä ja
laajentumista. Myös lait ohjaavat asiakastietojen tietoturvallista sähköistä käsittelyä. Tiukasti
määritelty henkilödatan käsittely voi aiheuttaa haasteita järjestelmälle ja asiakkaan
käyttökokemukselle.

Rajapinnat ovat toinen yhteensopivuuteen liittyvä näkökulma ja seuraavien kysymysten
kautta on hyvä arvioida järjestelmien rajapintojen avoimuutta:

Miten rajapinnat on dokumentoitu?

Rajapintojen dokumentointi on järjestelmätuottajien vastuulla, ja yleisesti ottaen jokainen
dokumentoi omat rajapintansa. Tilaajan taholta voidaan kuitenkin antaa reunaehtoja
rajapintoihin varsinkin, jos järjestelmää hankitaan moduuli kerrallaan eikä koko moduulistoa.
Moduuleiden vaihdettavuuden kannalta sopimuskausien taitteessa olisi hyvä kartoittaa
millaiset rajapinnat tulee toteuttaa. Rajapintadokumentaatiossa on tärkeää vaatia tarpeeksi
korkeaa vaatimustasoa, jotta hallittavuus säilyy.

Mitä tunnistettuja teknologioita ja standardeja on käytetty?

ICT-alalla kommunikaatio perustuu pitkälle hyväksi havaittuihin käytäntöihin ja sovittuihin
protokolliin. Näihin on olemassa valmiiksi luotuja ohjelmistokirjastoja ja malleja, jolloin
toimijoiden on helpompi liittyä niihin. Järjestelmän joustavuuteen kannattaa myös kiinnittää
huomiota, sillä ala on muutoksessa ja kehitykselle tulisi jättää myös tilaa.

Miten käyttöhallinta on järjestetty palveluun ja dataan pääsyyn?

Datan saatavuus toimijoiden välillä tulee järjestää turvallisesti, että vain ne pääsevät dataan
kiinni, joilla siihen on lupa ja syy. Kaikki datan haut tulisi kirjata lokitietoihin, että myöhemmin
voidaan tarkastella vikatilanteita sekä mahdollisia väärinkäytöksiä.

Miten avoimet sovellusrajapinnat (Application programming interface, API) on toteutettu?

API määrittelee miten järjestelmä tarjoaa ja vaihtaa tietoja toisille järjestelmille.
Modulaarisessa järjestelmässä on avoimia rajapintoja, joiden toteutustavat ovat erilaisia,
mutta ne täytyy olla hyvin dokumentoituja. On hyvä muistaa, että avoimia rajapintoja on
myös julkisen sektorin järjestelmissä, mutta avoin rajapinta ei tarkoita välttämättä, että kaikki
data on saatavilla kaikille.

Miten pyynnöt ja vastaukset (requests and responses) on määritelty rajapinnoissa?

Rajapintakuvaukset ovat pääasiassa kommunikaation kuvausta toimijoiden välillä. Niissä
kuvataan millä tavalla dataa pyydetään, ja millaisessa muodossa se palautuu kyselijälle.
Rajapintakuvausten muutosprosessin hallinta on tärkeää, jotta rajapintojen käyttäjät ovat
niistä tietoisia.

Miten käyttöraportointia voidaan tuottaa rajapintojen käytöstä?

Rajapintojen käytöstä tulee jäädä jälki lokitietoihin, jotta voidaan analysoida jälkikäteen,
miten niitä on käytetty, milloin ja kenen toimesta. Tämä toimintatapa antaa
historiaperspektiivin järjestelmän käyttöön.
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5.2.2 Siirrettävyys

Miten loppukäyttäjät pääsevät käyttämään järjestelmää?

Inklusiivisuus tarkoittaa, että ainakin perustoiminnallisuudet saataisiin mahdollisimman
laajasti loppukäyttäjille käyttöön ilman tiettyä laitteistokantaa. Asiakaskunnan
monimuotoisuus on suurta.  Erityisryhmät, kuten lapset tai holhouksen alla olevat henkilöt,
ovat myös mahdollisia käyttäjiä, mutta päätökset tehdään heidän puolestaan. On hyvä
määritellä minimikäyttötapaus eli millä vähimmäisehdoille asiakkaat voivat järjestelmää
käyttää. Lisäpalveluna voi olla tukea esimerkiksi eri laitekantojen sovelluksille, ja näistäkin
tulee sopia. Avoimuus uusille käyttäjäryhmille voi nostaa järjestelmän käyttöastetta, ja siten
parantaa myös palvelua nykyisille käyttäjille.

Kuinka muutokset ja päivitykset hallitaan järjestelmässä ja päätelaitteissa?

Muutoksen hallinta on käytönaikaisen tilanteen prosessia, jossa uusia toiminnallisuuksia,
virhetilanteita tai esim. lainsäädännön muutoksia tuodaan järjestelmään tavalla, ettei se riko
olemassa olevia toiminnallisuuksia ja muiden toimijoiden järjestelmiä.

Miten eri maksuvaihtoehtoja tuetaan?

Maksuvaihtoehdot ovat osa inklusiivisuutta ja useamman vaihtoehdon tukeminen voi auttaa
erityisryhmiä pääsemään järjestelmän käyttäjiksi. Maksuliikenteen järjestäminen on osa
laskutusjärjestelmää, jossa maksut jyvitetään osapuolten välillä.

Miten järjestelmä voidaan laajentaa toiseen toimintaympäristöön?

Modulaarisen järjestelmän funktionaalisuus toisessa ympäristössä (esim. toinen sijainti) on
relevantti tilanteessa, jossa järjestelmään liittyy uusia alueita tai muu alue haluaa ottaa
saman järjestelmän käyttöön oman hankinnan kautta. Referenssi toisen alueen järjestelmän
tuottamisesta on vahva näyttö siitä, että järjestelmä toimisi myös eri alueella vaikkakin
muutoksia luultavasti joudutaan tekemään.

Julkisten toimijoiden eroavaisuus esim. hinta- ja omavastuukäytännöissä on työlästä hallita
vaikkakin teknisesti täysin mahdollista. Näiden harmonisointi voi nopeuttaa ja helpottaa
paljon uusien alueiden käyttöönottoa.

5.2.3 Laajennettavuus

Miten eri kieliä voidaan tukea järjestelmässä?

Loppukäyttäjät eivät välttämättä ole kotimaisten kielten osaajia ja englannin kielen
tukemisella tavoittaa suuren osan muusta mahdollisesta käyttäjäkunnasta. Kielet on hyvä
määrittää jo alussa, mutta järjestelmän on mahdollista myös taipua siihen, että uusia kieliä
voidaan lisätä.

Miten uusia toiminnallisuuksia voidaan luoda tarpeiden mukaisesti?

Uusien toiminnallisuuksien kehittäminen järjestelmään on yhteistyön tulos ja kumpuaa
tarpeista. Sopimuskausien nivelkohdat ovat hyviä paikkoja miettiä mitä järjestelmältä
halutaan ja mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää. Järjestelmän käytön aikana ilmenee
mahdollisesti myös uusia tarpeita, ja on hyvä sopia jo etukäteen järjestelmätoimittajien
kanssa, miten muutokset toteutettaisiin.
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Miten uudenlaisia matkatyyppejä ja asiakastyyppejä voidaan luoda ja yhdistellä?

Uudenlaisia asiakkaita tai matkatarpeita voi ilmetä järjestelmän käytön aikana. Järjestelmän
olisi hyvä olla tarpeeksi joustava, että näihin tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin
jo tarpeen esiintymisen aikana. Ratkaisut erilaisten kuljetusten lisäämiseen ovat erilaisia kuin
kuljetusten kokonaismäärän kasvuun.

Miten uusia palveluita voidaan yhdistää järjestelmään?

Uusia palveluita voidaan tuoda järjestelmään nykyisten järjestelmätoimittajien taholta tai
sitten mahdollisten uusien osapuolten toimesta. Tämä on sekä sopimustekninen että
tekninen asia ratkaista, ja mahdolliset laajennukset on hyvä ottaa huomioon jo järjestelmää
suunniteltaessa ja hankittaessa.

5.2.4 Skaalautuvuus

Kuinka moduulitoimittajaa voidaan vaihtaa toiseen?

Modulaarinen järjestelmä on luonnostaan sellainen, että jokainen järjestelmätoimittaja vastaa
omasta palasestaan järjestelmästä. Tällöin yhden toimittajan vaihtaminen toiseen esim.
sopimusten nivelkohdassa tulisi järjestää teknisesti mahdolliseksi. Tämä antaa joustavuutta
konsortioiden rakentamiseen.

Kuinka reagointi onnistuu toimintaympäristön muutokseen?

Toimintaympäristön muutokset (esim. lainsäädännön muutoksen) ovat mahdollisia ja joskus
jopa yllätyksellisiä. Vaikka mahdollisiin muutoksiin kannattaa varautua, niin kaikkea ei
välttämättä voi ennakoida. Järjestelmätoimittajilla ja palveluntuottajalla on molemmilla intressi
korjata järjestelmä toimivaksi, ja järjestelmän joustavuus mahdollisiin muutoksiin olisi hyvä
suunnitella jo alkuvaiheessa.

Vaikka teknisesti käyttömäärän skaalautuvuus voi olla automaattista, prosessit eivät
skaalaudu samalla tavalla. Jos esimerkiksi järjestelmän hallintaan ja käyttöoikeuksiin
tarvitaan 40 henkilön sijaan 2000 henkilöä, tämä on valtava määrä manuaalista työtä pitää
yllä järjestelmäoikeuksia.
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6. Suositukset

Tässä esitetään suosituksia kokeiluihin jaoteltuna suunnitteluvaiheeseen,
toteutusvaiheeseen ja kokeilun jälkeiseen aikaan (Kuva 16). Suositukset on käsitelty
seuraavien näkökulmien mukaisesti: palvelut & toimintaympäristö, toimijat & yhteistyö,
teknologia & tieto, päätöksenteko & lainsäädäntö sekä hankinnat. Lisäksi annetaan
politiikkasuosituksia niin kansallisella kuin alueellisella tasolla. Suositukset perustuvat
ALPIO-hankkeen kokeiluihin ja tutkimusaineistoon, ja näin ollen painottuvat pääasiassa
kutsuohjautuvaan liikenteeseen, palveluliikenteeseen ja VPL/SHL-kuljetuksiin, sekä
sisältävät välityskeskuksen ja sovellustilauksen näkökulmia. Suositukset kuitenkin soveltuvat
myös muiden kuljetusten tarkasteluun ja yhdistelyyn.

Kuva 16. Suosituksia kokeilujen eri vaiheissa
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6.1 Suositukset kokeiluihin

6.1.1 Suunnittelu

Palvelut ja toimintaympäristö

Toimintakentän kartoitus

Kokeilun suunnittelu tulisi aloittaa kartoittamalla kuljetusten nykytila ja tarpeet, jotta kehitys
lähtee oikeaan suuntaan. Kartoituksessa voi hyödyntää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

· Mitkä ovat alueen erityispiirteet? Näitä voi tarkastella esimerkiksi asutuksen (tiheys,
keskittymät eri asiakasryhmittäin), maantieteen (etäisyydet, vesistöt jne.) ja liikenteen
(olemassa olevat palvelut, kulkumuodot ja infrastruktuuri) näkökulmista.

· Mikä toimii hyvin nykyisellään? Missä on haasteita?

· Mitä jo yhdistellään? Mitä voisi yhdistellä (missä on vapaata kapasiteettia tai
tehostamisen tarvetta)? Miten hyödynnetään olemassa olevat palvelut (ml.
joukkoliikenne)?

· Mistä, minne ja milloin alueella liikkuu henkilökuljetuksia? Mille uusille palveluille olisi
tarvetta?

· Mikä on henkilökuljetusten laajempi tavoite ja kehityssuunta?

Kokeilun rajaaminen

Toimintakentän kartoituksen perusteella valitaan kokeilualue sekä kokeilun aikaiset palvelut.
Kokeilu on helpommin hallittavissa, jos lähdetään liikkeelle rajatusti pienemmältä
maantieteelliseltä alueelta, jota laajennetaan tarvittaessa kokeilun aikana. Kokeilun aikainen
ajoneuvokapasiteetti vaikuttaa myös alueen rajaukseen. Esimerkiksi yhden kutsuohjautuvan
ajoneuvon toiminta-alue ei voi olla kovin suuri, jotta palvelu olisi toimiva. Maantieteellisen
rajauksen yhteydessä tulisi miettiä toteutetaanko kokeilu yhden kunnan alueella, vai olisiko
kuntien yhteistyöstä etua. Samoin tulisi pohtia onko kokeilulla liityntäpintaa pitkän matkan
kuljetuksiin esimerkiksi liityntäliikenteen tai matkaketjujen muodossa. Lisäksi jos palvelut
edellyttävät useampien palveluiden integrointia tai useampia muutoksia välitysjärjestelmään,
liikkeelle voitaisiin lähteä porrastetusti edeten integrointi tai muutos kerrallaan.

Palvelun toiminnallisuudet

Palveluiden toiminnallisuuksiin liittyvät palvelun yksityiskohdat, jotka tulee huomioida
järjestelmän kehityksessä. Näitä ovat esimerkiksi:

· Millä tavoin palvelu voidaan tilata (puhelin, sovellus)?

· Kuinka paljon etukäteen tilaus tulee tehdä?

· Mikä on sovellustilauksen aikaikkuna, jolla hakuja tehdään? Ilmoittaako sovellus
seuraavan mahdollisen ajan, jos aikaikkunassa ei ole ehdottaa kyytejä? Tuleeko
käyttäjälle tulla ilmoitus, kun kyytejä tulee tarjolle?

· Paljonko sallitaan joustoa asiakkaan suuntaan, niin saapumisajan kuin yhdistelystä
tulevan matka-ajanpidentymän osalta?

· Miten asiakkaalle ilmoitetaan, jos saapumisaikaan tulee muutos tilauksen yhteydessä
ilmoitettuun aikaan nähden?
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· Miten varmistetaan, että asiakkaalla on myös paluukyyti?

· Minkälaisilla ajoneuvoilla palvelua toteutettaisiin?

· Voivatko kaikki järjestelmään kytketyt ajoneuvot palvella kaikkia asiakasryhmiä?

· Miten eri tilaustavoilla tehdyt tilaukset näkyvät kuljettajalle? Miten kuljettaja saa tiedon
asiakkaan erityistarpeista?

· Miten erityistarpeita tulee huomioida järjestelmässä? Tällainen voisi olla esimerkiksi
pyörätuoliasiakkaan suurempi ajantarve kyytiin noustessa.

· Miten järjestelmä ohjaa asetettuihin tavoitteisiin? Esimerkiksi onko tavoitteena
yhdistää VPL/SHL-asiakkaita ensisijaisesti palveluliikenteen autoon tai
joukkoliikenteeseen ja vähentää taksiajoja, ja miten järjestelmä ohjaa tähän
suuntaan?

· Onko alueella riittävästi VPL/SHL-kyytejä, joihin voidaan yhdistää kyytejä? Miten
VPL/SHL-kyydit saataisiin riittävän ajoissa järjestelmään?

· Voiko itse maksava aloittaa kyydin vai ainoastaan liittyä olemassa olevaan kyytiin?
Kuka maksaa kyydin, jos asiakas peruu lakisääteisen taksikyydin, kun siihen on itse
maksava jo ostanut matkan joukkoliikennelipun hinnalla?

· Mihin hintaan palvelua tarjotaan ja miten hinnoittelu näkyy asiakkaalle?

· Miten paikalliset hyväksi koetut käytännöt huomioidaan uusia palvelukokonaisuuksia
kehitettäessä?

· Mitä toiminnallisuuksia halutaan mahdollisesti lisätä tulevaisuudessa kokeilun
jälkeen?

Kannustimet

Kannustimia tulisi miettiä ennakkoon, jotta saadaan houkuteltua käyttäjiä uusiin palveluihin,
mutta myös muokattua asiakkaiden käyttäytymistä toivottuun suuntaan. Uusien asiakkaiden
houkuttelemiseen voisi käyttää esimerkiksi ilmaisia ensimmäisiä matkoja. Toimintatapaan
liittyen palvelu voisi olla esimerkiksi edullisempaa, jos sallitaan suurempi jousto nouto- ja
matka-ajassa. Tai VPL/SHL-asiakkaiden omavastuu voisi olla pienempi, jos tilaus tehtäisiin
hyvissä ajoin. VPL/SHL- omavastuu voisi myös poistua, jos käytetään julkista liikennettä/
palveluliikenteen autoa. On kuitenkin huomioitava, että luotujen kannustimen purkaminen voi
olla vaikeaa.

Kannustimien osalta tulee huomioida myös kuljetusyrittäjät. Onko palvelun hinta määritelty
niin, että liikennöitsijät haluavat kehittää toimintaansa ja houkutella lisää käyttäjiä?
Esimerkiksi päivähinta, joka ei huomioi asiakkaiden ja ajettujen kilometrien määrää tai
yhdistelyastetta, ei välttämättä houkuttele liikennöitsijää kehittämään palveluaan, ja se voi
jopa tuoda yrittäjälle kannattavuushaasteita, jos ajoja ja kilometrejä tulee odotettua
enemmän.

Markkinointi ja brändäys

Suunnitteluvaiheessa tulisi tehdä myös markkinointi- ja tiedotussuunnitelma kokeilun osalta.
Markkinoinnin tärkeyttä uusien liikkumispalveluiden kohdalla ei voi liikaa korostaa. Ihmiset
ovat yleensä hitaita muuttamaan liikkumistottumuksiaan, ja palveluista on saatava tieto
leviämään riittävästi, ja palvelun on vaikutettava houkuttelevalta. Markkinoinnissa tulisi
huomioida eri kohderyhmät ja heille sopivimmat tiedotuskanavat. Houkuttelevan brändin ja
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palvelun nimen miettiminen on myös oleellista. Esimerkiksi palveluliikenne mielletään
vanhojen ihmisten liikkumispalveluksi, mikä tulisi huomioida brändiä rakennettaessa. Brändin
osalta on myös huomioitava, että olemassa olevan palvelun nimen muuttuessa se ei saisi
aiheuttaa sekaannusta, ja tiedottaminen olemassa oleville asiakasryhmille tulisi olla selkeää
ja riittävää. Yleensäkin asiakkaiden tiedottaminen muutoksista on olennaista, ja sen merkitys
kasvaa, kun kyseessä on erityisryhmiä. Tiedottaminen voidaan näin ollen nähdä jopa
henkilökohtaisena ohjaamisena uusiin toimintatapoihin.

Toimijat ja yhteistyö

Onnistunut kokeilu edellyttää selkeitä rooleja ja vastuita, sekä johtajuutta. Vetovastuu olisi
luonnollisimmin sillä julkisen sektorin taholla, jonka toimintaa kokeilu eniten koskee ja kenellä
on paras osaaminen ja kokonaiskuva. Lisäksi vetovastuun omaavalla taholla tulisi olla myös
päätösvaltaa kokeiluun liittyen. Kaikilla osapuolilla tulisi olla selkeät tavoitteet sekä roolit ja
vastuut tiedossa. Kuka on vastuussa ja miltä osin, jos ongelmia tulee ja ne täytyy ratkaista?
Eri toimijoiden resurssit tulisi myös määrittää kokeilun suunnitteluvaiheessa, ja huomioida,
että resursseja tarvitsee varata myös yllättäviin tilanteisiin ja muutoksiin.

Toimintakentän kartoituksessa ja kokeilun rajaamisessa tulisi olla kaikkien viranhaltijoiden
mukana: joukkoliikenteestä, VPL/SHL-kuljetuksista ja palvelutasosta, koulukuljetuksista jne.
vastaavat. Lisäksi alueelliset viranomaiset (ELY:t, maakuntaliitot) tulisi ottaa mukaan
suunnitteluun. Toiminnallisuuksista määritettäessä tulisi ottaa kaikki sidosryhmät mukaan,
myös liikennöitsijät ja asiakkaat tai heidän edustajat. Osallistaminen voisi myös vähentää
mahdollista muutosvastarintaa. Lisäksi kolmannen sektorin (esim. yhdistykset ja seurat)
mukaan ottaminen olisi suositeltavaa. Kehittämisessä voitaisiin hakea myös kumppanuuksia
ja pitkäaikaista kehitysyhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Teknologia ja tieto

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.

Yleiset tiedonjakamisen periaatteet tulisi määrittää kokeilun osapuolten välillä. Dataan liittyen
tulisi esimerkiksi määrittää:

- Datan omistajuus ja jakamisen periaatteet. Kuka tai ketkä omistavat datan? Kenellä
on tarve ja mahdollisuus nähdä toteutuneet kyydit kokeilun aikana ja päättyykö oikeus
kokeilun jälkeen?

- Tiedonkeruu kokeilun aikana. Mitä tietoa kerätään, jotta voidaan arvioida kokeilun
onnistuminen ja vaikutukset jatkotoimenpiteitä ja päätöksentekoa varten?

Päätöksenteko ja lainsäädäntö

Kokeilua suunniteltaessa tulee huomioida mitkä lait ohjaavat kokeilua ja huomioida ne.
Eurooppalainen yleinen tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation) on
henkilötietojen käsittelyä määrittelevä laki. Kokeiluissa voi muodostua uudenlaisia tilanteita
GDPR:ään liittyen, joista ei ole osapuolilla entuudestaan kokemusta. Esimerkiksi jos
käytetään uutena toimintatapana sovellusta, jonka omistaa muu taho kuin tilaaja.
Hankeosapuolten tulee tehdä sopimuksia salassa pidettävän tiedon osalta. Jos julkinen
sektori on rekisterin pitäjä, olisi suositeltavaa käyttää julkiselle sektorille suunnattua
sopimuspohjaa (esim. Kuntaliiton).

Lainsäädäntöä tulisi tarkastella myös asiakkaiden oikeuksien näkökulmasta. Erilaisia
yhdistelyjä ja toiminnallisuuksia suunniteltaessa tulisi selvittää mitä lainsäädäntö velvoittaa ja
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miltä osin se joustaa: mitkä seikat ovat pakollisia toteuttaa ja mitkä ovat suosituksia, jolloin
ne mahdollistavat toimintatapojen muutoksia.

Hankinnat

Kokeilun aloituksen näkökulmasta on huomioitava sopimuskausi. Mahdollistavatko olemassa
olevat sopimukset kokeilun vai tarvitaanko erillinen sopimus kokeilua varten? Tai
odotetaanko sopimuskauden vaihtuminen, jolloin kokeilu voidaan helposti sisällyttää uuteen
sopimukseen.

Vaikka kokeilu voitaisiin toteuttaa ilman uutta hankintaa, tulisi hankinnat huomioida jo
valmisteluvaiheessa, jotta voidaan varmistaa jatkumo kokeilun jälkeen. Yleisesti
hankinnoissa tulee huomioida, että kuljetustarpeet ja niistä pohjautuvat kriteerit ovat
hankinnan lähtökohtana. Isommat kokeilut, jotka toteutetaan vaiheittain, tulisi määrittää
sopimuksiin. Sopimuksiin tulee myös sisällyttää kokeilujen ja muutosten mahdollisuus, sillä
palveluita kehitettäessä voidaan havaita uusia tarpeita. Muutoksia on pystyttävä tekemään
joustavasti nopealla aikataululla, jos kokeiltu ratkaisu ei toimi. Kuitenkin yrittäjien tarvitsema
varmuus ja takeet esim. kuljetusten kokonaismääristä tulisi huomioida.  Ennen hankintaa
tulisi käydä riittävää vuoropuhelua markkinoiden kanssa, jotta tilaajalla olisi riittävä käsitys
minkälaista tarjontaa on jo olemassa. Lisäksi, hankinnat olisi syytä antaa sellaisen
asiantuntijan hoidettavaksi, jolla on asiantuntemusta hankinnan lisäksi liikenteestä,
teknologiasta ja alan tulevaisuudesta. Puolueettomuuden varmistamiseksi välitystoiminta
olisi hyvä irrottaa kuljetuspalveluista eli toisin sanoen yksi kuljetusyritys tai sen edustaja ei
hoitaisi useamman kuljetusyrityksen välitystoimintaa.

6.1.2 Kokeilun toteutus

Palvelut ja toimintaympäristö

Kokeilun tulisi olla riittävän pitkä kestoltaan, jotta asiakkaita ehditään saada riittävästi
mukaan. Tämä edellyttää paljon markkinointia ja tiedottamista koko kokeilun ajan.
Kannustimia voidaan tarkastella ja tarvittaessa muuttaa tai lisätä kokeilun aikana.

Toimijat ja yhteistyö

Kokeilun aikana tulisi varmistaa, että riittävät resurssit ovat käytettävissä, myös sellaisten
tilanteiden varalta, joihin ei osattu varautua suunnitteluvaiheessa. Jos esimerkiksi kokeilussa
on mukana useampia kuntia samassa järjestelmässä, voivat erilaiset toimintatavat aiheuttaa
lisätyötä määrittelyiden (omavastuut, poikkeukset) osalta.

Koko kokeilun ajan tulisi eri sidosryhmien kesken olla jatkuvaa yhteydenpitoa. Tämä mm.
mahdollistaa nopean puuttumisen poikkeuksiin ja ongelmiin. Lisäksi kokeilua voidaan
kehittää paremmaksi eri osapuolten näkökulmista jo kokeilun aikana.

Viestinnän tulisi myös huolehtia, että kaikki osapuolet, joita asia koskee, tietävät kokeilun
aikana tehtävistä muutoksista ja päivityksistä.

Teknologia ja tieto

Kokeilu tulisi aloittaa vasta siinä vaiheessa, kun tekninen ratkaisu on kypsä, ja sitä on
testattu riittävästi. Luonnollisesti kokeiluissa havaitaan puutteita ja muutostarpeita, kun
järjestelmä on käytössä, mutta perustoimivuus olisi varmistettava. Toimivuus on erityisen
tärkeää, kun kyseessä on lakisääteiset erityisryhmien kuljetukset. Kokeilun aikana voi myös
vanha järjestelmä olla taustalla varmistamassa operointia mahdollisissa ongelmatilanteissa.
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Uuden järjestelmän käyttöönotossa olisi huolehdittava riittävästä koulutuksesta ja
ohjauksesta järjestelmää käyttävien osalta, joita voivat olla esimerkiksi välityskeskusten
työntekijät ja ajoneuvojen kuljettajat.

Hankinnat

Mikäli uusi palvelu hankitaan kokeilun jatkoksi, tulee kokeilun aikana saatujen kokemusten
pohjalta tehdä tarvittavat muutokset suunnitelmiin hankittavan palvelun osalta.
Hankintaprosessi on myös aloitettava riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta esim.
markkinavuoropuhelulle jää aikaa, ja palvelu saadaan hankittua ennen kokeilun loppumista.
Näin voidaan varmistaa palveluiden jatkuminen ilman katkosta.

6.1.3 Kokeilun jälkeen

Palvelut ja toimintaympäristö

Kokeilun jälkeen tulisi kerätä palautetta asiakkailta sekä muilta sidosryhmiltä jatkokehitystä
varten.

Toimijat ja yhteistyö

Kokeilusta tulisi tiedottaa laajasti eri sidosryhmille, jotta muut oppivat ja hyötyvät kokeilun
kokemuksista. Kehityksen ja kokeilun tulisi olla jatkuvaa, sillä se on ainoa tapa päästä pitkän
ajan (yhteiskunnallisiin) tavoitteisiin. Vaikka kokeilu itsessään ei toisi haluttua ratkaisua, se
voi tuoda uusia ideoita ja ohjata jatkokehitystä parempaan suuntaan.

Teknologia ja tieto

Kokeilusta tulisi kerätä dataa, niin laadullista (esim. haastattelut ja työpajat) kuin määrällistä
(esim. kyselyt ja luvut järjestelmistä), jonka avulla voidaan arvioida kokeilun onnistumista ja
jatkokehityskohteita.

Päätöksenteko ja lainsäädäntö

Päätöksentekoon ja lainsäädäntöön liittyvistä havainnoista, puutteista ja muutostarpeista
tulisi raportoida, ja edistää tarvittavia muutoksia.

6.2 Politiikkasuositukset

Viranomaisten roolin ja yhteistyön vahvistaminen on olennaista, ja siiloista tulisi päästä
eroon. Nykyisellään henkilöliikenteen kuljetusten lainsäädäntöä on hajautettu eri
viranomaisille, ja yhteistyö on puutteellista. Kunnan sisällä eri kuljetuksia hoidetaan usein
hajallaan eri yksiköissä ja eri henkilöiden toimesta.

Kuljetuksiin liittyvät haasteet koskevat jokaista kuntaa, ja yhtenäiset ohjeet ja toimintatavat,
kuntien erilaisuutta unohtamatta, edistäisivät kuljetusten kehittämistä ja yhteiskunnallisten
tavoitteiden saavuttamista.

Eri kuljetuksiin liittyvää lainsäädäntöä tulisi tarkastella kokonaisuutena, ja eri ministeriöiden
(LVM, STM, OKM) yhteistyötä tulisi lisätä kuljetuksiin liittyen. Huomioitavia lakeja ovat muun
muassa Liikennepalvelulaki, erilaiset tuettuihin kuljetuksiin liittyvät lait (SHL, VPL, SVL,
perusopetuslaki) ja hankintalaki. Myös työehtosopimukset tulisi ottaa tarkastelun piiriin.
Lainsäädännön tulisi edistää kuljetusten yhdistelyä, eikä ainakaan estää sitä.

Lainsäädännön osalta on havaittu soveltamisohjeiden tarve (esim. GDPR), sillä lait jättävät
tulkinnanvaraa. Lisäksi kuljetusten hankintaan tarvittaisiin ohjeistusta, josta kävisi ilmi
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huomioitavat asiat julkisen sektorin hankkimien kuljetusten osalta. Ohjeistukset voitaisiin
toteuttaa valtakunnallisesti esimerkiksi ministeriöiden tai Kuntaliiton toimesta.

Kuljetusten yhdistelylle tulisi yleisesti luoda paremmat edellytykset. Yksi taho voisi olla
vastuussa julkisen sektorin järjestämistä kuljetuksista, esim. nykyjärjestelmässä kuntatasolla
keskushallinto. Viranomaisten tulisi ohjata ja kannustaa kuljetusten yhdistelyyn. Ministeriöt
voisivat jopa vastata kuljetusten yhdistämiseen tarkoitetusta alustasta, jota eri kunnat ja
maakunnat voisivat hyödyntää. Vaihtoehtoisesti alustoja voitaisiin kehittää maakuntatasolla.
Kansalliset viranomaiset ja toimijat voisivat myös edistää uusia toimintatapoja ja selvittää
vaihtoehtoja kuljetusten yhdistelyyn, sekä edistää kansallista ideointia ja vuoropuhelua. Myös
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tulisi enemmän huomioida
henkilökuljetukset ja kuljetusten yhdistäminen.

Kuljetuksia olisi hyödyllistä tarkastella isompana kokonaisuutena kuin kuntatasolla. Aiemmin
esitetyn maakunta- ja sote-uudistuksen mukainen malli, jossa maakunta vastaisi kuljetuksista
(sote-kuljetukset ja alueellinen joukkoliikenne), toisi paremmat mahdollisuudet eri kuljetusten
yhdistelyyn. Lisäksi tällöin olisi luontevaa siirtyä Tuomi Logistiikan kaltaiseen useamman
kunnan toiminnan kattavaan in-house yhtiön toimintamalliin. Tulisi myös varmistaa, että
kuljetusten yhdistämismahdollisuudet ovat hyvät, vaikka eri kuljetuksia jakautuisi
tulevaisuudessa sekä maakuntien että kuntien vastuille.

Julkisesti tuettujen kuljetusten ehtoja ja oikeuksia tulisi tarkastella ja yhtenäistää, mikä
edesauttaisi kuljetusten yhdistelyä.  Näitä ehtoja ja oikeuksia ovat muun muassa aikaikkunat
(kuljetusten ja tilausten), omavastuut, matkaoikeuksien määrät, erityisoikeudet (asiakkaiden
yksilöllisten tarpeiden huomiointi), maksujärjestelmät sekä kustannusten veloitus.  Erityisen
tarkkaan tulisi tarkastella ja määritellä perusteet tuttu taksi- ja yksinmatkustusoikeuksiin.
Tuttu taksi eli vakiotaksi tarkoittaa mahdollisuutta käyttää samaa, asiakkaalle tuttua
taksinkuljettajaa.
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7. Johtopäätökset

Kolmessa alueellisessa kokeilussa toteutettiin kutsuohjautuvan liikenteen palveluja sekä
yhdistettiin eri käyttäjäryhmien kuljetuksia ja ajoneuvoja samaan järjestelmään. Pirkanmaan
kokeilun kaltainen integrointi, jossa VPL/SHL-asiakkaita, palveluliikenteen asiakkaita sekä
itsemaksavia sovellusasiakkaita yhdistettiin samaan järjestelmään, toteutettiin ensimmäistä
kertaa Suomessa. Myös muilla alueilla, joilla kokeilu ei ollut yhtä laaja, saavutettiin hyötyjä
sekä opittiin uutta ja vietiin kuljetusten kehittämistä eteenpäin.

Kokeiltavat ratkaisut toivat kustannussäästöjä, vähensivät ajettuja kilometrejä ja näin ollen
laskivat myös päästöjä. Kutsuohjautuvan liikenteen arvioidaan olevan kustannustehokkaampi
kuin saman asiakaskunnan palveleminen reittiliikenteellä harvaan asutuilla alueilla. Kyytien
yhdistely tuo kustannussäästöjä taksikilometrien vähenemisen myötä, mikäli yhdistely ei
vaikuta omavastuuseen, ja VPL/SHL-asiakkaiden siirtyessä osin palveluliikenteen
kutsuohjautuviin autoihin. Vaikka palveluliikenteen tilausten siirtyessä välityskeskukseen
aiheutuu kuluja välityskeskustoiminnasta, liittyy säästöpotentiaali nimenomaan lakisääteisten
taksiajojen siirtymisestä palveluliikenteeseen.

Palveluliikenteen kehittäminen palvelemaan eri käyttäjäryhmiä on potentiaalinen vaihtoehto
maaseutualueilla, joilla ei ole kattavaa joukkoliikennetarjontaa. Tällöin lakisääteisiä
kuljetuksia voidaan ensisijaisesti ohjata palveluliikenteeseen, ja tarvittavin osin täydentää
takseilla. Myös siiloista olisi hyvä päästä eroon ja käsitellä eri kuljetuksia (esim. VPL/SHL ja
palveluliikenne) kokonaisuutena. Palveluliikenteen kehittäminen parantaa saavutettavuutta
alueilla, joilla ei ole riittävästi taksitarjontaa. Alueiden erilaisuus tulee huomioida, ja pohtia
omaa aluetta ja asukkaita parhaiten palvelevat ratkaisut. Erittäin harvaan asutuilla alueilla ei
välttämättä riitä asiakaskuntaa palveluliikenteen järjestämiseksi, jolloin yhdistely VPL/SHL-
takseihin ja muihin olemassa oleviin kuljetuksiin voi olla järkevin vaihtoehto. Myös mitä
vähemmän on kuljetustarjontaa, sitä suurempi voisi olla aikaikkuna järjestelmän
hakutoiminnoissa. Järjestelmän olisi kyettävä takaamaan myös paluukyyti, riippumatta miten
ja minkälaisella alueella palvelua tarjotaan.

Uudet ratkaisut edellyttävät kokeilua, jonka avulla voidaan arvioida toimiiko ratkaisu, vai
tarvitaanko lisää muutoksia järjestelmiin, palveluiden sisältöön tai toimintatapoihin.
Onnistuneita ratkaisuja voidaan skaalata laajemmille alueille ja kattavammalla
palveluntarjonnalla. Vaikka kokeilu ei toisi sellaisenaan toivottua tulosta, se voi toimia
ajatuksellisena muutoksena ja oppina kehittämiselle. Kokeilun toteutus voi olla kompleksinen
ja pitkä prosessi, edellyttäen monien eri sidosryhmien yhteistyötä ja lukuisten parametrien
huomioimista. Lisäksi riittävän käyttäjämäärän saaminen edellyttää jatkuvaa markkinointia ja
tiedottamista. Kehittäminen vaatii resursseja, mutta ilmastotavoitteet ja julkisen sektorin
säästötavoitteet edellyttävät uudenlaisia tapoja järjestää palveluita.

ALPIO-hankkeen kokeilut keskittyivät kutsuohjautuvaan liikenteeseen, palveluliikenteeseen
sekä VPL/SHL-kyyteihin. Tämän kaltaista yhdistelyä voisi jatkaa esimerkiksi liittämällä
koulukuljetuksia ja rakentamalla matkaketjuja, joita jo suunniteltiin hankkeen alkaessa.
Tulevaisuuden kehityssuuntana voisi olla, että samasta liikkumisalustasta olisi saatavilla
kaikki liikkumispalvelut, ja palveluntarjoajien liittymistä ei olisi rajoitettu. Myös
kutsuohjautuvan liikenteen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Integroituja palveluita voisivat
olla joukkoliikenne, palveluliikenne, VPL/SHL-kyydit, koulukuljetukset, Kela-kyydit,
hoitolaitossiirrot, ja muut julkisen sektorin järjestämät liikkumispalvelut, markkinaehtoiset
liikkumispalvelut sekä yksityisten henkilöiden tarjoamat jakamistalouden palvelut, kuten
autojen vertaisvuokrauspalvelut sekä kimppakyydit henkilöille ja tavaroille. Lisäksi
Liikennepalvelulaki sallii taksipalvelut myös esimerkiksi pakettiautolla ja kuorma-autolla.
Hyvin harvaan asutuilla alueilla tavarakuljetuskapasiteetin sisällyttäminen voisi tuoda
hyödyllistä lisätarjontaa liikkumispalveluihin. Myös tavara- ja henkilökuljetusten yhdistäminen
ja matkaketjujen rakentaminen voisi sisältyä samaan alustaan.
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Tulevaisuuden liikkumisalusta voisi mahdollistaa autoilijoiden helpon liittymisen järjestelmään
ilman etukäteen määritettyjä palveluntarjoajia. Järjestelmän omistajuus, toimintatavat ja
säännöt tulisi kuitenkin määrittää. Järjestelmä ei myöskään edellyttäisi sidonnaisuuksia
tiettyihin välityskeskuksiin tai laitteisiin (esimerkiksi oma älylaite riittäisi).
Liikkumispalvelualusta voisi toimia kaikkien palveluita hankkivien ja tuottavien yhteistyössä
eli PPPP (Public-Private-People Partnership) periaatteella, joka sisältäisi julkisen ja
yksityisen sektorin sekä yksityiset henkilöt. Myös kolmas sektori voisi olla mukana,
esimerkiksi yhdistyksiä ja urheiluseuroja. Allianssimallin hyödyntämisen mahdollisuus tulisi
myös selvittää. Yleisesti ottaen liikkumispalveluiden integroinnista on vielä vähän
kokemuksia, ja uusien toimintatapojen löytäminen kokeilujen avulla olisi suositeltavaa.

Teknologisesti liikkumispalveluiden yhdistäminen on mahdollista. Suurimpina rajoitteina ovat
eri organisaatioiden sisäinen ja välinen siiloutuminen, yhteistyön ja yhteisten toimintatapojen
puute, sekä hajautettu lainsäädäntö. Myös selkeä johtajuus puuttuu, ja olisi pohdittava
kenellä on kokonaisvastuu kehittämisestä? Lisäksi tarvittaisiin tukea ja kannustimia
ohjaaman kuljetusten yhdistelyyn.
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