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Liite 1: Projektisuunnitelma 

1 Työn sisältö ja tavoitteet 

Työn tavoitteena on selvittää, kuinka kestävän liikkumisen palveluiden edellytyksiä parannetaan sekä kytke-
tään osaksi kaupunkien ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmää. Yleisten, koko maan palvelukehityksessä 
hyödynnettävien standardimallien lisäksi työssä laaditaan aluekohtaisia markkina-analyysejä liikkumispalve-
luiden kysynnän selvittämiseksi erilaisissa ja erikokoisissa kaupungeissa.  

Työn tuloksena syntyy yhteenvetona tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä sekä yhteisöllisiä kehittämista-
poja hyödyntäen: 

1. Kuvaukset erilaisista toimintamalleista, konsepteista ja/tai kehityspoluista, joilla saadaan 
o kuntatasolla syntymään kannattavaa liiketoimintaa kestävän liikkumisen kuluttajapalveluista  
o integroitua kyseiset palvelut osaksi seudun kestävää liikennejärjestelmää ja julkisen sektorin lii-

kennepolitiikkaa 
o tuotettua esimerkkejä ja markkina-analyyseja erilaisista palveluista soveltuvaksi erikokoisiin ja 

palvelutasoltaan erilaisiin kaupunkeihin/seuduille. 
2. Kyselyyn ja markkinakatsaukseen pohjautuvaa tietoa kestävän liikkumisen palveluiden käytännön edis-

tämisestä arjen matkoilla erityisesti kaupungeille, mutta myös yrityksille, valtionhallintoon, maakunnille 
sekä erilaisille yhteistyöverkostoille.  

3. Liikenneviraston ja Elyjen sekä alueellisen liikennejärjestelmätyön osalta vastauksia seuraaviin kysy-
myksiin:  
o Miten valtakunnalliset tavoitteet uusien liikkumisen palveluiden edistämisestä jalkautetaan lii-

kennejärjestelmätyöhön alue- ja kuntatasolla?  
o Mitkä ovat ne yhteistoimintamuodot ja toimijat, joiden avulla toivottavia tuloksia syntyy?  
o Millaista yhteistyötä maakuntiin ja kuntiin sekä alan liiketoimintaan tarvitaan?  
o Millainen on Liikenneviraston ja Elyjen rooli tavoitteiden toteutumisen edistämisessä eri suunnit-

telutasoilla ja liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteissä? 
 

Liiketoimintatarkastelut perustuvat yksityiskohtaisiin palvelujen kannattavuuskynnysanalyyseihin. Erilaisilla 
kestävän liikkumisen palveluilla on hyvin erityyppiset kustannusrakenteet esimerkiksi kiinteiden ja muuttu-
vien kustannusten osalta. Kokemuksemme on osoittanut, että uusien henkilöliikennepalveluiden kustannus-
rakenteessa pohja lähitulevaisuudessakin on ihmistyö, ja digitalisaation hyödyt kustannusten alentamisessa 
ovat rajalliset. Palvelut, joissa liikkumispalveluiden asiakas itse toimii aktiivisena palvelun tuottajana (yhteis-
käyttöautot, sähköpyörät ja vastaavat palvelut) ovat lähtökohtaisesti kustannusrakenteeltaan kevyempiä, 
mutta niiden saatavuus ja käytettävyys on nykytilanteessa haastavaa. Saatavuuden, käytettävyyden ja liike-
toiminnallisen kannattavuuden ympärille rakennetaan kysyntä-kustannus-subventio –malleihin pohjautuva 
taloudellinen tarkastelukehikko.  

Yhdessä liikkumispalveluiden palvelukehityksen ja liiketoiminnallisten edellytysten tarkastelujen kanssa 
työssä arvioidaan palvelujen hyväksyttävyyttä kahdella tasolla: 1. käytännön hyväksyttävyyttä ja 2. sosiaa-
lista hyväksytettävyyttä. Käytännön hyväksyttävyys riippuu käytettävyydestä, kuten luotettavuudesta, hin-
tatasosta ja saatavuudesta. Sosiaalinen hyväksyttävyys on raja, joka voi tehdä palveluista ja sen käyttötavasta 
epäedullisen suuren kysyntämassan palveluna. Usein yhteiskäyttöisyyteen ja jaettuun resurssiin perustuvat 
palvelut sisältävät paljon sosiaalisen hyväksyttävyyden kannalta haasteellisia palvelukomponentteja.  

Työ keskittyy kaupunkeihin ja kaupunkiseutujen ympäristöön. Keskeisessä roolissa työssä ovat kohdekau-
pungit, joiden mielenkiinnon kohteena olevia teemoja edistetään. Kaupungit ja muut mukana olevat toimijat 
voivat työn kuluessa saada käyttöönsä syntyvää tietoa, oivalluksia ja toimintamalleja liikkumispalveluiden 
tarjoajilta, sekä vertaistukea ja -oppia toisilta kaupungeilta. Tämän vuoksi tutkimus- ja kehittämisprosessi on 
yhteistoiminnallinen niin, että kaikki siihen osallistuvat ovat oppimisprosessissa mukana. Lisäksi ehdotamme, 
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että koko MAL-verkostolle tarjotaan mahdollisuus osallistua prosessiin. Yhteistoiminnallista prosessia kuva-
taan tarkemmin tarjouksen luvussa 2. 

2 Työsuunnitelma 

Työ jakautuu kolmeen päävaiheeseen, jotka on kuvattu tarkemmin seuraavissa kappaleissa ja kuvassa alla.  
Työ käynnistyy markkinatilanteen ja palveluiden fokuksen kartoituksella, etenee road show –vaiheeseen ja 
päättyy kehittämispolkujen ja liiketoimintaedellytysten kuvaamisen julkaisuihin. Työtä laaditaan yhteistoi-
minnallisena oppimisprosessina, joka tuottaa julkaisujen ohella sellaisia eri osapuolten kannalta hyödyllisiä 
tietoja ja oppeja, joita voidaan viedä käytäntöön jo projektin varrella. 
 

2.1 Työvaihe 1: Kestävän liikkumisen palveluiden markkinatilanteen ja palvelufokusten kuvaus 

Ensimmäisen työvaiheen tavoitteena on kartoittaa kestävien liikkumispalveluiden konkreettisia ratkaisuja ja 
tehdä kattava analyysi niiden palvelufokuksesta kohderyhmineen, sekä koota tietoa markkinoille tulon es-
teistä ja niiden ylittämisestä. Työvaihe toimii pohjatyönä eri kaupunkiseuduille tehtävien tarkentavien palve-
lukehityspolkujen läpikäynnille ja aluekohtaisille kestävien liikkumispalveluiden hyväksyttävyys- ja liiketoi-
mintatarkasteluille. Työvaiheen yhteistoiminnallisuudella haetaan erityisesti palvelutoimittajien näkökul-
mia julkisen sektorin roolista ja ratkaisuja, joilla tuetaan uusien palvelujen etabloitumista osaksi kaupun-
kien ja kaupunkiseutujen liikennepalvelujärjestelmää. Toimijoilta haetaan näkemyksiä oman palveluportfo-
lion rajapinnoista muihin liikkumisen palveluihin ja erityisesti kaupunkiseutujen joukko- ja henkilöliikennejär-
jestelmään.  

Siton näkökulmana uusien liikennepalveluiden kehittämistyössä ja niiden etabloitumisen arvioinneissa on 
hyödynnetty kahta päätarkastelukeinoa. 1. Julkisen sektorin kulutuksen varaan rakentuvat palvelut ja 2. Yk-
sityiseen kulutukseen pohjautuvat palvelut. Tätä keinovalikoimaa ja tarkastelunäkökulmaa hyödynnetään 
myös tässä työssä ja tämän avulla pyritään tunnistamaan eri palvelukonseptien ja -mallien seasta ne, joilla 
skaalautuminen vaatii muuta kuin taloudellista tukea sekä ne palvelut, joiden hyödynnettävyyden lisää-
miseksi tarvitaan erilaisia yhteistyö- ja tukirakenteita.  
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Liikkumispalveluita tarjoaville yrityksille tarjotaan mahdollisuus osallistua yhdessä tilaajien ja kaupunkien 
kanssa järjestettävään Kestävän liikkumisen palvelumarkkinat -tilaisuuteen, joka toimii myös hankkeen käyn-
nistävänä kick-off-tilaisuutena. Tilaisuuden fokuksena on uusien ja innovatiivisten yritysten kestävän liikku-
misen palveluiden kokonaisuuksien pilotointi ja konkretisointi osana kaupunkien liikennepolitiisten tavoittei-
den edistämiskeinoja. Tilaisuudessa luodaan yhteistoiminnallisen yhteistyöverkoston pohja, jonka kokoa kas-
vatetaan hankkeen myöhemmissä vaiheissa. Tilaisuudessa käydään läpi palveluita mahdollistavaa keinovali-
koimaa ja haetaan alustavia tuki- ja yhteistyömalleja, joita syvennetään kahdessa seuraavassa työvaiheessa. 

Kohdekaupunkien tarpeita ja mahdollisuuksia liikennepalveluiden käyttöönottoon täsmennetään työvai-
heessa laadittavan markkinakatsauksen avulla. Markkinakatsaus perustuu kick-off-tilaisuudessa saatavaan 
tietoon, kirjallisuuden (mm. useat laaditut benchmark-raportit) ja Internetlähteiden käyttöön, sekä työryh-
män sisäiseen tietoon. Siton työryhmä on referenssiprojektina esitetyn (Benchmarking Smart Passenger 
Transport Concepts [2017, Hämeenlinnan kaupunki] aikana haastatellut noin kymmenen liikennepalveluita 
tarjoavaa tai tarjonnutta osapuolta, mm. palvelun sisällöstä, kumppaniverkostoista, markkinoille tulon es-
teistä, onnistumisista ja haasteista. Haastatteluja voidaan käyttää lähtöaineistona tässä projektissa liikkumis-
palveluiden markkinoiden nykytilanteen kuvaamisessa. Tutkittavia palveluita ja näkökulmia esitetään alla. 

 

Kuva 1. Liikkumisen palveluita ja näkökulmia 

Liikkumispalveluiden taloudellinen kannattavuus toimii liiketoiminnallisena tarkastelunäkökulmana läpi 
työn. Kaupunkien ja seutukuntien liikkumispalveluiden kehittyminen kannattaviksi markkinaehtoisiksi palve-
luiksi vaatii julkiselta sektorilta suotuisia päätöksiä ja toimenpiteitä. Valtiolta ja kaupunkiseuduilta edellyte-
tään markkinaehtoisia liikkumispalveluita mahdollistavaa lainsäädäntöä, markkinaehtoisten liikkumispalve-
luiden syntymistä ja kehittymistä edistäviä päätöksiä (mm. pysäköintiratkaisut, pyöräilyn edistäminen), 
avointa vuorovaikutusta yritysten kanssa, pilottien ja kokeilujen mahdollistavaa asenneilmapiiriä sekä kau-
punkilaisille suunnattua viisasta liikkumista tukevaa viestintää, jonka kautta voidaan myös nostaa uusia pal-
veluita kaupunkilaisten tietoisuuteen. Erilaisten yhteistoimintatyömenetelmien korostuminen läpi työn pa-
rantaa merkittävästi liiketoiminnallisten mallien, tärkeimpänä kysyntä-kustannus-tuki-mallien, luotetta-
vuutta. 

Projektiryhmällämme on aiempien projektien johdosta selkeä ymmärrys siitä, mitkä asiat jarruttavat kestä-
vien liikkumispalveluiden kehittymistä markkinaehtoisiksi. Käsityksemme eri avaintoimijoiden ja liikkumisen 
palveluiden portinvartijoiden rooleista ja vastuista on myös selkeä. Uudet liikkumispalvelut eivät laajassa 
mittakaavassa voi syntyä ilman julkisen sektorin mahdollistavaa ja kokeilevaa roolia. Valtaosa yrityksistä on 
pieniä ja uuden toiminnan käynnistäminen vaatii yritysten kokoon nähden merkittäviä investointeja tilan-
teessa, jossa kysyntäpotentiaali on akuutisti maltillinen. Tällöin palvelun järjestämiskustannukset karkaavat 
korkeiden yksikkökustannusten johdosta markkinaehtoisesti kannattavan liiketoiminnan kannalta liian kor-
keiksi. Kertaluonteinen tai lyhytkestoinen tuki voi auttaa yrityksen alun kysyntähaasteen yli.  

Liikkumispalveluiden markkinoita tutkitaan palvelukohtaisten kysyntä-kustannus-tuki-mallien lisäksi mm. 
tarkastelemalla markkinoilla olevien yritysten määrää, liikevaihtoa sekä markkinapotentiaalia. Liiketoimin-
nallinen tarkastelu toteutetaan läpi työn vuoteen 2030 ulottuvalla aikajänteellä. Viisaan liikkumisen ratkaisut 
sisältävät jo nyt ja tulevat jatkossa entisestään sisältämään uudenlaisia ansaintamalleja yrityksille. Tämän 

Kestävän liikkumisen palveluita: 
- Työmatkojen liikkumisen ohjaus 
- Älykkäät pysäköintijärjestelmät 
- Yhteiskäyttöautot 
- Kaupunki-/yhteiskäyttöpyörät 
- Pyöräpysäköinti 
- Kaupunkilogistiikka 
- Yhteiskunnan maksamien kuljetusten 

avaaminen ja niiden yhdistäminen 

Näkökulmia: 
- Olemassa olevat / menneet / 

suunnitteilla olevat toteutukset 
- Haasteet markkinoille tuloon 
- Liiketoiminnalliset edellytykset 
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lisäksi liiketoiminta on entistä verkottuneempaa, jonka johdosta yksittäisten yritysten kannattavuuden lisäksi 
tulee kiinnittää huomiota myös yritysverkostojen tuloksentekokykyyn ja kannattavuuteen. Yritysverkostot ja 
niiden kannattavuus korostuvat erityisesti sellaisissa MaaS-palveluissa, joita pyörittää liikennepalveluista ir-
rallaan oleva operaattori. 

Osana markkinakatsausta voidaan toteuttaa myös nettikysely (ei sisälly tähän tarjoukseen), jonka avulla kar-
toitetaan kohdekaupunkien asukkaiden liikkumispalveluiden käyttöpotentiaalia ja mielenkiintoja. Kokemuk-
semme mukaan kiinnostus uusia liikkumispalveluita kohtaan on suurta, mutta palvelut jäävät tästä huoli-
matta edelleen kauaksi asukkaiden arjesta, jolloin konkreettisten hyötyjen tai tarpeiden tunnistaminen on 
haastavaa. Näin ollen koemme asukasvuorovaikutuksesta saatavat hyödyt pieniksi tässä työvaiheessa. 

 

2.2 Työvaihe 2: Road show kohdekaupungeissa 

Työssä mukana olevilla kohdekaupungeilla on omia erityisiä kiinnostuksenkohteitaan kestäviin liikkumispal-
veluihin liittyen. Ensimmäisessä työvaiheessa tehtyyn tarvemäärittelyyn pohjaten järjestetään kohdekaupun-
kien road show, jonka tarkoituksena on esitellä kyseisen kaupungin kestävien liikkumispalveluiden nykytilan-
netta ja luoda alustavat kehityspolut niiden edistämiselle kaupungissa erityisesti liiketoiminnallisesta näkö-
kulmasta. Kohdekaupungeissa toteutettavan interaktiivisen työn tuloksena työn ensimmäisessä vaiheessa 
toteutetut liiketoimintamallit täydentyvät ja täsmentyvät. Tätä työtä tehdään yhdessä kaupungin, palvelun-
tarjoajien sekä muiden kiinnostuneiden tahojen (esim. käyttäjät) kanssa avoimissa kehittämisfoorumeissa, 
jotka järjestetään erikseen jokaisessa mukana olevassa kohdekaupungissa. Kehittämisfoorumien sarja muo-
dostaa road show’n jota on mahdollista seurata muun muassa sosiaalisessa mediassa, ja jonka tulokset jae-
taan avoimesti kaikkien kestävien liikkumispalveluiden käyttämistä edistävien tahojen käytettäväksi.  

Kestävien liikkumispalveluiden road show koostuu 4–6 kehittämisfoorumitilaisuudesta, joihin kutsutaan kau-
punkien edustajia, palveluntarjoajia sekä tarjouspyynnössä määriteltyjä portinvartijatoimijoita. Lisäksi kai-
kille avoimia tilaisuuksia mainostetaan sosiaalisessa mediassa mukana olevien tahojen kautta. Tilaisuudet 
perustuvat avoimuudelle, jota korostetaan niiden järjestämisellä mahdollisimman näkyvällä paikalla esimer-
kiksi matkakeskusten yhteydessä. Tämä mahdollistaa kestävistä liikkumispalveluista kiinnostuneiden kulut-
tajien osallistumisen tilaisuuksiin ja lisää palveluiden saamaa näkyvyyttä. Tilaisuudet rakennetaan siten, että 
myös vapaalle verkostoitumiselle on ohjatun ohjelman lisäksi runsaasti aikaa. 

Kehittämisfoorumeissa perehdytään kohdekaupungin tilanteeseen ja kartoitetaan kehityspolun vaihtoeh-
toja, haasteita ja mahdollisuuksia. Tilaisuudet koostuvat seminaari- ja ryhmätyöskentelyosioista, joiden ai-
kana voidaan haluttaessa toteuttaa myös sosiaalisen median liveseurantaa (Twitter, Facebook Live) ja näin 
mahdollistaa myös paikkaan sitoutumaton osallistuminen tilaisuuteen. Tilaisuuteen rakennetaan Screen.io-
järjestelmää hyödyntäen valkokankaalle heijastettava viestiseinä, jossa esityksiä voi kommentoida myös ne-
tin välityksellä koko tilaisuuden ajan. Digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntämällä halutaan tuoda kehittämis-
toimintaa avoimemmaksi, mutta myös helpottaa hiljaisempien osallistujien kommentoimista. Seminaariosi-
ossa luodaan katsaus kohdekaupungin nykytilanteeseen ja tulevaisuuden toiveisiin sekä erityisiin tutkitta-
vana oleviin palveluihin. Samalla määritellään digitaalista äänestystä (Screen.io) hyödyntäen palveluiden tär-
keimmät kohderyhmät ja käyttäjät. Käyttäjäryhmien tunnistaminen kehittämisen varhaisessa vaiheessa on 
tärkeää, jotta kehityspoluille voidaan luoda oikeanlaisia vaihtoehtoja. Seminaariosiossa yrityksillä on lisäksi 
mahdollisuus pitää lyhyitä (max 10 min.) pitchauksia palveluistaan. Mikäli kaupungeilla on toiveena toteuttaa 

Työvaiheen lopputuloksena muodostetaan 

 Alustavat liiketoimintatarkastelut kiinnostavimmiksi tunnistetuista liikkumispalveluista nykytilassa 

 Yleinen markkina-analyysi kestävistä liikkumispalveluista. Tarkastelussa huomioidaan nykyiset 
kestävän liikkumisen palvelut sekä tiedossa oleva markkinapotentiaali. 

Työvaiheen vastuuhenkilönä toimii Nina Frösén. 
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omiin kehittämishankkeisiinsa liittyviä pilotteja, voidaan myös niiden suunnittelua ja alustavia yhteistyö-
kumppaneita kartoittaa kehittämisfoorumissa. Mikäli on mahdollista tarjota jonkin kehittämisfoorumiin osal-
listuvan yrityksen pääsy mukaan toteutettavaan pilottiin, nousee motivaatio foorumiin osallistumiselle hei-
dän näkökulmastaan.  

Seminaariosion jälkeen siirrytään työpajaosioon, jonka tavoitteena on luoda alustavia kehityspolkuja kysei-
sen kaupungin määrittelemään palvelutarpeeseen. Työskentelyn suunnittelee ja fasilitoi ryhmien työskente-
lyyn erikoistunut vuorovaikutuksen asiantuntija. Työskentelyssä hyödynnetään toimintamallien kehittämi-
seen soveltuvaa ryhmätyöskentelyn menetelmää (esimerkiksi World Café, oppimiskahvila, toimintopuu), 
joka valitaan yhdessä tilaajan kanssa. Työskentelyssä kiinnitetään erityistä huomiota kehityspolkujen estei-
siin, mahdollisuuksiin ja erilaisiin käyttäjäryhmiin. On todennäköistä, että kehityspolut ovat erilaisia paitsi eri 
palveluiden, myös eri käyttäjien kohdalla. Työpajaosion ryhmät keskittyvätkin kukin kyseisen liikkumispalve-
lun edistämiseen kohdekaupungissa tietyn, ennalta tunnistetun käyttäjäryhmän näkökulmasta. Näin työs-
kentelyn lopputuloksena on erilaisia, eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioivia kehityspolkuja. 

Kehittämisfoorumeissa mahdollistetaan kestävien liikkumispalveluiden kehityspolkujen yhteistoiminnallinen 
kehittäminen sekä erityisesti niin sanottu tekemällä oppiminen: tavoitteena on, että kaikki mukana olevat 
toimijat saavat jo prosessin aikana oppeja, jotka voidaan siirtää käytäntöön mahdollisesti nopeastikin. Tar-
koituksena ei ole luoda jokaiselle kaupungille erillisiä kehityspolkuja tyhjästä, vaan jakaa prosessissa opittua 
tietoa ja muiden kaupunkien oppeja road show’n myöhemmissä vaiheissa. Menetelmä tuottaa konkreettisia 
avauksia ja näkökulmia palveluiden käytön edistämiseen ja antaa palveluntarjoajille tärkeän tilaisuuden ke-
hittää palveluitaan yhdessä niiden käyttäjien ja tilaajien kanssa. Kehittämisfoorumeille voidaan tilaisuuksien 
jälkeen perustaa esimerkiksi suljettu Facebook-ryhmä tai sähköpostilista, jolla verkosto voi jatkaa toimin-
taansa ja tiedonvaihtoa myös tilaisuuden jälkeen. 

 

2.3 Työvaihe 3: Kehityspolut / Road map 

Kehittämisfoorumeissa luonnosteltujen alustavien kehityspolkujen versioita täsmennetään kolmannessa 
työvaiheessa. Konsultti valmistelee tehtyjen tarkastelujen ja yhteisöllisten menetelmien pohjalta saadut kau-
punkikohtaiset kestävien liikkumispalveluiden road mapit. Työvaiheen tavoitteena on määritellä lopulliset, 
konkreettiset kehityspolut, joiden avulla kestävien ja markkinaehtoisten liikkumispalveluiden leviäminen 
kohdekaupungeissa ja myös maanlaajuisesti mahdollistuu. Kehityspoluissa tunnistetaan eri käyttäjäryhmien 
ja eri palveluiden aiheuttamat erilaiset tarpeet ja määritellään eri toimijoiden (palveluntarjoaja, kau-
punki/seutu/alue, portinvartijat, käyttäjät) rooli palveluiden leviämisessä. Road mapeissa erityistä painotusta 
tehdään liiketoimintaedellytysten selvittämisen keinoihin ja hyväksyttävyyden (käytännön ja sosiaalisen) 
ulottuvuuksiin ja ongelmatilanteiden ratkaisuihin.  

Myös tässä työvaiheessa sidosryhmät otetaan mukaan tulosten muodostamiseen ja niiden kommentoimi-
seen. Kehittämispoluista kerätään kommentteja road show –vaiheessa mukana olleilta tahoilta syntyneitä 
verkostoja hyödyntäen. On tärkeää, että kehityspolut ovat valmistuessaan jo tuttuja tahoille, joita ne koske-
vat. Koska kehityspolkujen sisältämät toimenpiteet on suunniteltu ja määritelty yhdessä, koetaan myös nii-
den toteuttaminen tärkeäksi. Kestävien liikkumispalveluiden kehittämispoluissa kiinnitetään erityisesti huo-
mioita eri palvelutyyppien liiketoiminnallisten edellytysten arviointiin ja menetelmien kuvauksiin, joita on 
yhdessä työstetty road show’n aikana. Liiketoiminnalliset tarkastelut ja palveluiden edellytykset poikkeavat 

Työvaiheen lopputuloksena muodostetaan 

 Kohdekaupunkien kehittämisfoorumit eli kestävien liikkumispalveluiden verkostot 

 Alustavat kehittämispolut kestävien liikkumispalveluiden edistämiseksi eri alueilla ja eri kohde-
ryhmien näkökulmasta 

 Alustavat kaupunkikohtaiset liiketoiminta- ja markkina-analyysitarkastelut  
Työvaiheen vastuuhenkilönä toimii Maiju Lintusaari. 



Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin Tarjous 10171686 
  

  © Prosito 
 10.5.2017 6 

 
palvelutyypeittäin. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi sillä, tuottaako asiakas palvelunsa itse vai onko ky-
seessä perinteisesti henkilötyönä tuotettu palvelu, on suuri vaikutus palvelun yksikkökustannuksiin ja sitä 
kautta palvelun hinnan kautta kysyntään ja subvention määrän tarpeeseen.  

Hanke päätetään loppuseminaarilla, joka lähetetään reaaliaikaisesti verkossa tilaajan tai jonkin mukana ole-
van kaupungin Facebook-sivulta Facebook Live –toimintoa hyödyntäen. Livelähettäminen tuo tilaisuuden 
seuraamisen ja keskustelun kommentoimisen mahdolliseksi kaikille asiasta kiinnostuneille, ja mahdollistaa 
myös tallenteen katselemisen tilaisuuden jälkeen. Seminaarin pääpaino on hankkeen konkreettisten kaupun-
kicasejen sekä julkisen sektorin ja yritysten yhdessä toteuttamien kestävän liikkumisen ratkaisujen esitte-
lyssä. Lyhyet tapauskohtaiset pitchaukset palvelevat myös mahdollisesti käynnistyvien uusien palveluiden 
markkinointia. Tilaisuudessa julkistetaan lisäksi hankkeen tuloksena syntynyt Kestävien liikkumispalveluiden 
käyttöönotto -opas infografiikoineen. 

 

2.4 Raportointi 

Työn lopputuloksena syntyy raportti, joka julkaistaan Liikenneviraston julkaisusarjassa, sekä esittelyaineisto. 
Esittelyaineiston sisältö kootaan loppuraportista infografiikka hyödyntäen esimerkiksi seuraavilla näkökul-
milla: a. Kestävien liikkumispalveluiden suunnittelu- ja yhteistyökäytännöistä kaupunkiseuduilla ja b. Liiketoi-
minta- ja markkina-analyysien tuloskoonnit ja c. uusien liikkumispalveluiden asiakashyväksyttävyyden 
opas/check-list. 

3 Työn organisointi ja yhteistyö 

3.1 Työn organisointi 

Työ tehdään kiinteässä vuorovaikutuksessa perustettavan ohjausryhmän kanssa sekä tiiviissä vuorovaikutuk-
sessa sidosryhmien kanssa. Tilaajan ja konsultin projektipäälliköt toimivat tiiviissä yhteistyössä koko projektin 
ajan. Konsultin projektipäällikkö, Nina Frösén vastaa työn kokonaisuuden lisäksi työvaiheesta 1. Projektin 
tukena toimivat vanhemmat asiantuntijat Maiju Lintusaari, joka vastaa vaiheesta 2 ja Jaakko Rintamäki, joka 
vastaa vaiheesta 3. Työryhmän työpanoksen tarkempi jakautuminen työvaiheittain ja henkilöittäin on ku-
vattu alla taulukossa. 

 

 

  

Nina 

Frösén

Jaakko 

Rintamäki

Virpi 

Ansio

Jutta 

Harjunen

Oona 

Takala

Maiju 

Lintusaari

Anne 

Herneoja

Vaihe 1: Liikkumisen palvelut 35 10 20 10 15 10 10 110

Vaihe 2: Roadshow kunnissa 35 10 30 80 30 30 10 225

Vaihe 3: Kehityspolut 20 30 30 15 30 10 10 145

Projektihallinto ja kokoukset 30 0 10 10 10 0 0 60

120 50 90 115 85 50 30 540

22 % 9 % 17 % 21 % 16 % 9 % 6 % 100 %

Tunnit 

yhteensä

Ty
ö

va
ih

e
e

t

Tunnit yhteensä

Henkilö

Selvitys työhön nimettävästä henkilöstöstä ja työpanoksen jakautumisesta työvaiheittain ja henkilöittäin

Työvaiheen lopputuloksena muodostetaan 

 Tarkennetut kaupunki- ja palvelukohtaiset liiketoimintamallit  

 Tarkennetut kaupunki- ja palvelukohtaiset markkina-analyysit 
Työvaiheen vastuuhenkilönä toimii Jaakko Rintamäki. 
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3.2 Aikataulu ja vuorovaikutus 

Työn sekä siihen liittyvän vuorovaikutuksen alustava aikataulutus on esitetty alla. Projektin aikataulua tar-
kennetaan aloituskokouksessa. Työ valmistuu tarjouspyynnön mukaisesti vuoden 2017 loppuun mennessä. 

OR1 (kesäkuu) – aloituskokous  

 Työn käynnistys ja organisoituminen 

 Tavoitteiden ja osallisten tarkentaminen 

 Työsuunnitelman läpikäynti ja tarkennukset 

 Työn keskeisten aikataulupisteiden täsmentäminen 

 Lähtötietojen tarkentaminen 
OR2 (elokuu)  

 Kartoitus kestävien liikkumispalveluiden konkreettisista ratkaisuista 

 Analyysi ratkaisujen palvelufokuksesta kohderyhmineen 

 Kooste markkinoille tulon esteistä ja niiden ylittämisestä 

 Kick-off –tilaisuuden toteutus 
 
Kestävän liikkumisen palvelumarkkinat -tilaisuus (elokuu): hankkeen käynnistävä kick-off & pohja yhteistoi-
minnalliselle yhteistyöverkostolle 

 
OR3 (syyskuu)  

 Liikkumispalvelujen alustavat liiketoimintatarkastelut  

 Yleinen markkina-analyysi kestävistä liikkumispalveluista (laadulliset ja numeeriset tarkastelut) 
sekä julkisen sektorin rooli palvelujen mahdollistamisessa 

 Kohdekaupunkien tarpeet ja mahdollisuudet liikennepalveluiden käyttöönottoon 

 Road show -toteutus 
 
Road show kohdekaupungeissa (4-6 kpl, syys-lokakuu): kaupunkien kestävien liikkumispalveluiden nykyti-
lanne ja alustavat kehityspolut niiden edistämiselle 

 
OR4 (loka-marraskuu) 

 Kaupunkikohtaiset liiketoiminta- ja markkina-analyysitarkastelut  

 Kaupunkikohtaiset kestävien liikkumispalveluiden road mapit 

 Raportoinnin tarkennukset 
 
OR5 (marras-joulukuu) 

 Raportin ja esittelyaineiston läpikäynti sekä työn viimeistelystä sopiminen 

 Loppuseminaarin toteutus 
 

Loppuseminaari (joulukuu) 

Tarjoamme veloituksetta työn käyttöön Siton ylläpitämää projektipankkia (Kaiku), jonne tallennetaan suun-
nitelmat, pöytäkirjat, projektipäiväkirja sekä muut asiakirjat, jolloin tilaajan edustajalla on aina käytettävis-
sään viimeisimmät asiakirjat. Sivuston käyttöoikeudet annetaan kaikille tilaajan nimeämille käyttäjille. 

4 Riskien hallinta ja laadunvarmistus 

Siton laatujärjestelmällä on RAKLI-SKOL-ATL -hyväksyntä. Toiminnan laatu on Sitossa tunnistettu olennaisen 
tärkeäksi yhtiön perustamisesta lähtien. Laadun käsite kattaa sekä lopputuotteen että prosessin. Konsultti-
toiminta perustuu asiakkaan ja konsultin väliseen yhteistyöhön ja luottamukseen. Laatupolitiikkamme tavoit-
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teena on toiminnan jatkuva parantaminen, minkä saavuttamiseksi käytämme teknisiä apuvälineitä, vakiintu-
neita työmenetelmiä ja ohjeita. Laatujärjestelmässämme asetetut prosessin ja lopputuotteen laatua koske-
vat tavoitteet saavutetaan noudattamalla seuraavia menettelytapoja: 

 Projektipäällikkö (Nina Frösén) varmistaa henkilöstön riittävän osaamisen ja resurssit työn läpivien-
tiin. Projekteissa edetään systemaattisesti vaiheesta toiseen tarkistus- ja päätöksentekopisteiden 
kautta. 

 Projektipäällikkö (Nina Frösén) varmistaa ohjeiden mukaisesti projektin dokumentoinnin ja seuran-
nan. Mahdollisista sisältö- ja aikataulumuutoksista neuvotellaan tilaajan kanssa hyvissä ajoin, jos 
niihin ilmenee tarvetta.  

 Projektiryhmässä käydään läpi työn eteneminen ja sovitaan tarvittavat toimenpiteet.  

 Suunnitteluaineisto ja raportit luovutetaan itselle henkilön, osa-alueen ja projektin tasolle ennen 
niiden toimittamista eteenpäin.  

 Työlle nimetään sisäinen laadunvarmistaja (Anne Herneoja), joka tarkistaa, että työ ja prosessi ovat 
tavoitteiden, ohjeiden ja lakien mukaisia.  

 Työssä hyödynnetään laatujärjestelmän tarkistuslistoja sekä testaus- ja dokumenttipohjia ja teh-
dään yhteistyötä sisäisen tarkastajan sekä tilaajan asiantuntijoiden kanssa. 

 Työlle tehdään loppuarviointi tilaajan kanssa keskustelemalla sekä projektipalautekyselyn avulla. 

Projektin riskienhallinnan avulla tunnistetaan projektin toteuttamiseen liittyvät riskit ja varaudutaan, että 
niiden toteutuminen ei vaaranna projektin läpivientiä ja onnistumista. Riskien kartoittaminen ja arviointi aloi-
tetaan heti työn alussa ja niitä sekä sovittuja toimenpiteitä seurataan säännöllisesti sisäisessä projektiryh-
mässä. Aloituskokouksessa käsitellään tilaajan kanssa merkittävät riskit ja projektipäällikkö raportoi niistä 
tilaajalle säännöllisesti projektin aikana. Yleiset riskit ennakoivine toimenpiteineen esitetään alla. Työvaihei-
den toteutumiseen liittyvät riskit esitetään työvaiheiden kuvauksen yhteydessä yllä. 

 Lähtötietojen hallinta: Työn alussa sovitaan lähtötietojen toimittamisesta. Projektipäällikkö sekä 
kustakin työvaiheesta vastaavat suunnittelijat tarkastavat lähtötietojen oikeellisuuden ja katta-
vuuden sekä dokumentoivat aineistot lähtötietoluetteloon.  

 Resurssien hallinta: Työtä varten on laadittu varamiesjärjestely poikkeustilanteita varten ja pro-
jektihenkilöstö on valittu siten, että avainhenkilöille on tarvittaessa löydettävissä varahenkilöt 
(resurssiongelmien ennakointi) projektiin nimetystä tai muusta, vastaavan kokeneesta henkilös-
töstämme. Työryhmän kaikilla jäsenillä on runsaasti kokemusta erityyppisistä henkilöliikenteen 
hankkeista eri suunnittelu- ja selvitystasoilta, ja he voivat tarvittaessa toimia toistensa varahenki-
löinä. 

 Kustannusbudjetissa pysyminen: Aikatauluun ja kustannuksiin liittyvästä toteutumatiedosta ra-
portoidaan projektiryhmälle säännöllisesti kustannusbudjetin hallinnan varmistamiseksi.  Kustan-
nusbudjettia hallitaan myös kiinnittämällä erityistä huomiota työn laatuun ja soveltamalla ”ker-
ralla oikein” -työtapaa. 

 Tavoitteiden asettelu ja viestintä: Työhön liittyvistä tavoitteista ja viestinnästä sovitaan heti 
aloituskokouksessa ja tarkennuksia tehdään tarvittaessa projektikokouksien yhteydessä. Projek-
tipäällikkö ohjaa työtä aktiivisesti ja edellyttää säännöllistä raportointia.  

 Sidosryhmien osallistaminen: Sidosryhmäyhteistyö on merkittävä osa työn menestyksekästä to-
teutusta, ja siihen panostetaan työn jokaisessa vaiheessa. Toisaalta jo työn käynnistysvaiheessa 
on tiedossa, että useat liikkumispalvelujen tarjoajat ovat start-up –vaiheessa ja rakentavat palve-
luaan kiihkeästi, jolloin toimijoiden osallistaminen työhön saattaa osoittautua haastavaksi. Työ 
ajoittuu myös lainsäädännöllisten uudistusten kannalta kiireiseen aikaan (mm. liikennelainsää-
dännön uudistuksen ja maakuntauudistus), mikä saattaa heikentää myös julkisen sektorin toimi-
joiden tavoitettavuutta. Riskiin varaudutaan toisaalta panostamalla sidosryhmien motivointiin, ja 
toisaalta varautumalla korvaavan aineiston hyödyntämiseen, mikäli jonkin toimijaryhmän osallis-
tuminen jää toivottua vähäisemmäksi (mm. Benchmarking Smart Passenger Transport Concepts -
projektissa kerätyn haastatteluaineiston hyödyntäminen liikkumispalvelujen tarjoajien näkökul-
mien kartoituksessa). 


