
Uusia tuulia kuntien 
liikkumispalveluissa

Kuntamarkkinat 16.9.2021 klo 10.00-10.45



• Liikkumisen tuulimyllymallin soveltaminen kunnassa, 
esimerkkinä Turku
• Hankepäällikkö Stella Aaltonen, Turun kaupunki

• Soite:n henkilökuljetusten uudistaminen
• Vammaispalvelujen toimialajohtaja Tanja Witick, Keski-

Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä

• Realismia vai utopiaa: joukkoliikenteen lipputuotteiden 
yhteentoimivuus
• Toiminnanjohtaja Minna Soininen, Paikallisliikenneliitto

• Loppusanat 
• projektipäällikkö Heli Siirilä, Vaasan yliopisto
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Ohjelma



Liikkumisen 

tuulimyllymallin 

soveltaminen 

kunnassa, 

esimerkkinä Turku

Stella Aaltonen, Turun kaupunki



• laajamittaista ja tiivistä eri

sidosrymien välistä yhteistyötä.

• selkeitä toimenpiteitä ja johtajuutta.

• riittäviä resursseja.

• osaamista: uudet teknologiat, 

liiketoimintamallit, it-osaaminen, 

lainsäädäntö, ajattelutaidot…

• resilienssiä jatkuvien muutosten 

edessä.

Liikkuminen palveluna –kokonaisuuden 

edistäminen vaatii…



Tiivistetysti tarvitaan siis..

• Keskittymistä käyttäjien 

tarpeisiin

• Kokonaisvaltaisen 

ekosysteemin rakentamista

• Hyvän pohjan rakentamista

Guidelines on how to implement MaaS in local contexts

https://civitas.eu/sites/default/files/maas_in_local_contexts_2020.pdf


Arvonluonti

Arvon toimittaminen

Arvon talteenotto

Liiketoimintamallit

Stakeholder
engagament

Eri toimijoiden roolit (kaupunki, alue, 

kansallinen taso)

Eri roolien määrittelyt (kaupunki, joukkoliikenne, 

operaattori)

Jatkuva kanssakäynti ulkoisten ja sisäisten 

sidosryhmien kanssa

Yhteinen visio

Positiivinen ja kannustava lähestymistapa

Markkinointisynergiat

Sidosryhmien 
osallistaminen



Valmiustasot

Strateginen valmius

Sisäinen käyttö

Jaettu ymmärrys

Jaettu käyttö

Joukkoliikenne

Alusta

Näkyvyys

Yhteiskäyttö

Matkustus-

ohjesäännöt

Katutilan 

käyttö

Strateginen 

fokus

Jakamistalous



MaaS Turussa

• Keskittyminen pohjatyöhön ja valmiustason 

seuraaviin askelmiin.

• Saavutukset viime vuosilta:

• Joukkoliikennelippujen integrointi 

tapahtumalippuihin

• Kaupunkipyöräjärjestelmän 

lippuintegroinnit joukkoliikenteeseen

• MaaS alustojen integroinnit 

joukkoliikenteen taustajärjestelmään

• Pysäköintipolitiikan uudistaminen

• Yhteistyö palvelutarjoajien kanssa

• Organisaatio tukemaan liikkumisen 

palveluiden edistämistä.



Stella Aaltonen

stella.aaltonen@turku.fi

Kiitos!

Guidelines on how to implement MaaS in local contexts

https://civitas.eu/sites/default/files/maas_in_local_contexts_2020.pdf


Tanja Witick

Toimialuejohtaja/Erityishuoltopiirin johtaja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Soite:n henkilökuljetusten 
uudistaminen



Soite
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• Soite on 1.1.2017 toimintansa aloittanut perus- ja 
erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 
yhteen liittävä kuntayhtymä Keski-Pohjanmaalla

• Perusterveydenhuolto

• Sosiaalipalvelut

• Erikoissairaanhoito: Keski-Pohjanmaan keskussairaala

• Erityishuoltopiiri

• Jäsenkuntien väestöpohja noin 78 000 asukasta

• Kaksikielinen palvelu
47 657

5 502

3 112

737

1 165

2 825

3 166

4 273

6 509



2016 ->2021
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• Soiten valmisteluvaiheessa 2016 asetettiin tavoitteeksi kuljetuspalveluiden 
järjestäminen yhdessä kokonaisuudessa.

• Toiminta alkoi 1.9.2017 SHL ja VPL kyytien yhdistelyllä

•Matkapalvelukeskus kokonaisuus 2021
•VPL ja SHL kyydit (vapaa-ajan kyydit, erillistilaukset jne.)
•VPL ja SHL (ml mielenterveyspalvelut), ryhmäkuljetukset (päiväaikainen 

toiminta, avotyö, green care, erityislasten ap-ip kyydit)
•Kokkolan kaupungin palveluliikenne
•Matkapalvelukeskuksen palveluntuottajana Taksi Helsinki
•Kuljetuspalvelut hankittu ilmoittautumismenettelyllä (dynaaminen 

hankinta)



Talous ja raportointi

• Kustannussäästöjä on muodostunut

• Kyytien yhdistelystä

• Matkapalvelukeskuksen palveluntuottajan 
kilpailutuksesta

• Dynaamisesta hankintamallista

• Yhteistyöstä Kokkolan kaupungin kanssa 
asiointiliikenteen osalta

• Matkapalvelukeskus tuottaa

• Laskudatan, jonka perusteella kyydit 
maksetaan kuljetusyrittäjälle ja asiakkaan 
omavastuut veloitetaan

• Raportoinnin tiedot, jotka siirretään Soiten BI 
ympäristöön
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Toiminnan volyymi 2021 (1-8/21)

* Matkamäärät merkittävästi pienemmät kuin ennen 
koronaa

* Kyytien yhdistelyä ei tehdä
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Toiminnan 
kehittämisen 
kulmakivet…

• Avoin ja jatkuva, rakentava keskustelu palveluntuottajien 
kanssa. Rohkeus kehittää toimintaa

• Matkapalvelukeskuksen palveluntuottaja

• Kuljetuspalveluiden palveluntuottajat

• Avoin ja aktiivinen yhteistyö kuntien, alueen hankkeiden ja 
muiden toimijoiden kanssa.

• Yhteinen ohjausryhmä

• Palautekanavat

• Maakunnallinen vammaisneuvosto

• Maakunnallinen vanhusneuvosto

• Palautejärjestelmä
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… ja haasteet

• Toiminta on kolmen kimppa

• Soiten linjaukset ja määrittelyt

• Matkapalvelukeskuksen palveluntuottajan toiminta

• Kuljetuspalveluyrittäjien toiminta

• Kilpailutukset; valitukset ja markkinaoikeusmutkat vievät 
kehittämistyötä aina vuosia eteenpäin 

• Kapasiteettipuute joillakin alueilla – autot ja 
oikeanlainen kalusto
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Visiot ja 
jatkosuunnitelmat

• Kehittämiskohteet

• Kiireettömät potilassiirrot

• Pientavarakuljetusten yhdistäminen 
asiakaskuljetuksiin

• Ruokakuljetukset

• Kuntien kuljetukset 

• Matkojen ketjutus 

• Visiot

• Eri matkatyyppien yhdistely (kela, sivistys, sote, 
vapaa-ajan kyydit)
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Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä | Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun

Kiitos!



Realismia vai 
utopiaa: 
joukkoliikenteen 
lipputuotteiden 
yhteentoimivuus
Minna Soininen, 
toiminnanjohtaja, 
Paikallisliikenneliitto

16.9.2021



Yritysten välinen kilpailu

• Kiellettyjä ovat erityisesti sellaiset 
sopimukset, päätökset ja 
menettelytavat: joilla suoraan tai 
välillisesti vahvistetaan osto- tai 
myyntihintoja taikka muita 
kauppaehtoja 

• jne.

• Kielto ei kuitenkaan koske sellaista 
elinkeinonharjoittajien välistä 
sopimusta, elinkeinonharjoittajien 
yhteenliittymän päätöstä tai 
elinkeinonharjoittajien 
yhdenmukaistettua menettelytapaa 
tai sellaista sopimusten, päätösten 
tai yhdenmukaistettujen 
menettelytapojen ryhmää, joka:

• 1) osaltaan tehostaa tuotantoa tai 
tuotteiden jakelua taikka edistää 
teknistä tai taloudellista kehitystä;

• 2) jättää kuluttajille kohtuullisen 
osuuden näin saatavasta hyödystä;

• jne



TVV 1

Operaattori/liikennöitsijä (Op) 1 
Toimivaltaiselle viranomaiselle (TVV) 2*

Op 2 TVV:lle 2

Op 2

Op 1

Op 3
Op 4

Op 5

Op 6 TVV:lle 2

Op 6

Matkaketju <>
Päivittäismatkustus E-skuutti 

Yritys 2

Markkinaehtoinen asiakasmaksuin 
toimiva joukkoliikennepalvelu <>
Julkisesti rahoitettu palvelu

E-skuutti 
Yritys 1

Jaettu auto 
Yritys 4

E-skuutti 
Yritys 3

Taksi 
Yritys 5



Yksi matkavastuksista

Hintatiedon löytäminen



Matkan hinnoittelu

Hinta jonka omilla 
rahoillaan maksava 
asiakas maksaisi

Erityislainsäädännöllä 
rahoitettavat matkat ja niiden 
matkojen/tuotteiden hinta: 
esim. koulumatkatuki.

Kaupunkijoukkoliikenteen 
julkisesti hankitun ja verovaroin 
osittain rahoitetun palvelun 
hinta asiakkaalle.

44 matkaa

Yhteinen tuote päivittäismatkustukseen; hinnanmääritys ja rahanjako

30 päivää

30 matkaa/30 päivää
”Hinta määräytyy yhteysvälin mukaan”

Matkahuollon hinnasto: 25-29 km aikuinen; 185,20 euroa28 km, kaupunkiseutu, esim. 85 euroa



Palvelupaketti päivittäismatkustukseen –
osittain utopiaa
Puolesta
• Kysyntää ja tarve on
• Koko palveluverkko yhdessä 

olisi parempi ja 
kilpailukykyisempi

• Teknologinen kehitys 
lippujärjestelmissä 
mahdollistaa entistä paremmin

• Kaupunkiseuduilla ratkaistu 
PSA-keinoin (suurin volyymi 
niillä työssäkäyntialueilla)

Vastaan
• Vanhat tuoterakenteet
• Iso työ sopia, sovitella ja 

ohjelmoida suhteessa 
saatavaan tuottoon

• Yritysten tuotto-odotukset 
matkaa kohden korkeat? 

• Kilpailulain hengen vastaista 



Matkaketjut realismia

Puolesta

• Teknologia toisen toimijan 
lippujen myyntiin 
välittämiseen vaikkapa 
sovelluksen kautta 
asiakkaalle on olemassa ja 
toimii.

• Hinnat helppo laskea 
yhteen.

Vastaan tai kysymysmerkkejä

• Luotettavuus ja vastuunjako.



Yhteystiedot

4PT_fi

Paikallisliikenneliitto

www.paikallisliikenneliitto.fi

Minna Soininen, toiminnanjohtaja
etunimi.sukunimi@pllry.fi

http://www.paikallisliikenneliitto.fi/
mailto:Etunimi.sukunimi@pllry.fi


Uusia tuulia kuntien 
liikkumispalveluissa:

Loppusanat

HTM Heli Siirilä

Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLab
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MoveIT-hankkeen verkkosivut:
https://www.vasek.fi/aluekehitys/move
it-vahahiiliset-liikennepalvelut-vaasan-
seudulla-2030/

https://www.vasek.fi/aluekehitys/moveit-vahahiiliset-liikennepalvelut-vaasan-seudulla-2030/














Kiitos

Projektipäällikkö Heli Siirilä

Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLab

heli.siirila@uwasa.fi

029 4498 557

mailto:heli.siirila@uwasa.fi

