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HANKESUUNNITELMA: hankkeen tavoitteet, konkreettiset toimenpiteet ja 

vaikutukset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaseudun kuljetuspalvelujen digipilotti 

 

 

 

 

 

 

Ketterät kokeiluhankkeet 



Tiivistelmä 

 

 

RAHOITUS   AIKO – Alueelliset innovaatiot ja kokeilut 

HAKIJAORGANISAATIO  Sysmän kunta, elinvoimatyöryhmä 

VASTUUHENKILÖT  Merja Simola, suunnittelupäällikkö 

TILAT   Sysmän kunnan omistamat tilat 

OHJAUSRYHMÄ Elinvoimatyöryhmä 

SIDOSRYHMÄT JA YHTEISTYÖ Sysmän yrittäjät ry 

   Sysmäläiset kuljetusyrittäjät 

   Sysmäläiset yhdistykset (pääosin eläkejärjestöt) 

   Vapaa-ajan neuvottelukunta SNK 

   Kunnan hallintokunnat 

   Attendo (SOTE -palvelujen tuottaja) 

 

 

Hankkeen taustaa 

 

Sysmä on vajaan 4 000 asukkaan maaseutukunta, joka sijaitsee syrjässä pääväylistä ja isoista 

kaupungeista maakunnan rajalla. Elinvoiman kannalta paikallinen yrittäjyys on tärkeää, koska 

etäisyys säännölliseen asiointiin keskuskaupungissa on pitkä. Sysmässä on paljon vapaa-ajan 

asutusta ja tätä kautta vakituista asukaslukua suurempi ostovoimapotentiaali. 

Sysmällä on historia kyvystä tehdä omia, rohkeita ratkaisuja. Sysmällä on valmiudet kokeilla 

kuljetuspalvelujen digitaalista ratkaisua. Sysmä on panostanut merkittävästi elinvoimatyöhön ja on 

osoittanut valmiutensa aktiiviseen kehittämiseen. Sysmän päättäjät ja viranhaltijat ovat olleet 

sitoutuneita elinvoimatyöhön. 

Sysmän vapaa-ajanneuvottelukunta SNK on sitoutunut yhteistyöhön. SNK:n keskuudessa on laajaa 

ja monipuolista yritysosaamista. Kuljetusyrittäjät ovat kiinnostuneita uusista mahdollisuuksista 

saada lisää asiakasvirtaa tai edes säilyttää nykyisiä maan hallituksen liikennekaaren paineissa. 

Hanke tukee liikenne- ja viestintäministeriön tavoitetta liikenteen digitalisoimiseksi. 



Tavoitteet 

 

- Paikallisten yritysten liikevaihto kasvaa tai edes säilyy (linja-autot, taksit, liikennekaaren 

mahdollistamat osa-aikaiset ja sivutoimiset kuljettajat) 

- Työpaikkojen määrä lisääntyy tai edes säilyy (2 säilyvää työpaikkaa) 

- Kuljetuspalveluissa yhdistetään henkilö- ja tavarakuljetuksia aiempaa enemmän 

- Eri toimijoiden kyytien hankintojen yhdistäminen paranee (mm. koulukyydit, SOTE-kuljetukset) 

- Tekninen alusta mahdollistaa kuljetusketjun paremman hallinnan ja kyytien yhdistelyn yhteisellä 

lipputuotteella 

 

 

Konkreettiset toimenpiteet 

 

- Hankkeessa luodaan tekninen alusta, mikä mahdollistaa aiempaa paremmin maaseutukunnan 

toimintaympäristössä: 

 - Henkilö- ja tavarakuljetusten yhdistämisen 

 - Kuljetusten yhdistämisen eri liikennemuotojen yhteistyönä 

 - Kuntarajat ylittävät ratkaisut 

 - Aikataulutiedon saamisen eri liikennemuodoista yhdestä paikasta 

 - Julkisen sektorin maksamien ja yksityisen sektorin kuljetusten yhdistämisen 

- Tuottavuuden parantamisen niin, että kuljetusyrittäjille riittää töitä sekä 

kannattavuutta ja samalla kuljetukset ovat käyttäjille hinnaltaan kilpailukykyisiä 

- Palveluseteli mahdollistaa joustavan julkisen rahoituksen myös kyytien yhdistelyssä eri 

liikennemuotojen välillä 

 

 

Vaikutukset 

 

- Kuljetusyritysten palautteen perusteella voidaan todentaa säilyvät ja mahdolliset uudet työpaikat 

- Asiakkaiden palautteen perusteella voidaan todentaa, että kuljetuspalvelujen käyttö on 

lisääntynyt ja yksityisautoilu pienellä matkustajakuormalla vähentynyt 



- Henkilö- ja tavarakuljetusten yhdistämisen lisääntyminen voidaan todentaa käyttäjiltä 

 

 

 

Epäsuorat vaikutukset 

 

- Hiilijalanjäljen pieneneminen 

- Kuljetuspalvelut säilyvät lähipalveluna 

- Kuljetusalan työpaikat säilyvät maaseudulla 

- Kuljetusyritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja kannattavuuden parantaminen 

- Kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille on tarjolla enemmän ja monipuolisemmin kuljetuspalveluja 

 

 



Toimintasuunnitelma 

 

Sysmässä otetaan käyttöön digitaalinen alusta / appi kuljetuspalveluihin. Tämä toteutetaan 

yhteistyössä paikallisten kuljetusyrittäjien kanssa sekä joidenkin potentiaalisten käyttäjäryhmien 

kanssa, kuten eläkeläisjärjestöt. Tarkoitus on yhdistää henkilö- ja tavaraliikennettä sekä tuoda eri 

aikataulut yhteen paikkaa ja mahdollistaa kuljetusten yhdistäminen eri kuljetusmuotojen välillä. 

Tavarakuljetusten osalta yhteistyökumppaneita ovat mm. paikalliset yritykset, kunta ja SOTE-

palveluissa yksityinen palvelutuottaja. Henkilökuljetukseen yhdistettäviä tavarakuljetuksia voivat 

olla kooltaan pienet tuotteet, kuten lääkkeet, ruoka ja taksin takaluukkuun mahtuvat riittävän 

pienet muut esineet. 

Digitaalinen alusta on pilotti, jota jatkokehitetään euroina pienen ja ajallisesti lyhyen hankkeen 

jälkeen. Lipputuotteena on tarkoitus käyttää palveluseteliä, joka otettiin ensimmäisenä Suomessa 

käyttöön Sysmässä ja on sittemmin levinnyt useisiin muihin kuntiin eri puolilla Suomea. 

Palveluseteli on joustava ja mahdollistaa eri kuljetusmuotojen yhdistämisen. Palveluseteli 

mahdollistaa kuntarajat ylittävän liikenteen ilman, että se aiheuttaa epäselvyyttä kunnan 

tukiperusteisiin. 

Pääkohderyhmänä ovat sysmäläiset ja Sysmässä toimivat kuljetusyrittäjät. Uuden toimintamallin 

avulla parannetaan pienyrittäjien asemaa markkinoilla ja tasataan toimintaedellytyksiä isoihin 

yrityksiin nähden. Tämä turvaa joukkoliikennepalvelujen saatavuutta maaseudulla. Hankkeen 

lopuksi kerätään palaute, mikä mahdollistaa jatkokehittämisen. 

Käynnistettävät toimenpiteet vahvistavat kasvua ja työllisyyttä. Hankerahoitus edistää kokeilun 

nopeaa käynnistymistä. 

 



Hankkeen seuranta ja aikataulu 

 

Marraskuu-joulukuu 2018 Hankkeen suunnittelu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 

alkaa. Ostopalvelut toteutetaan kahtena alle 10 000 € 

hankintana. Selvitetään tarvittavat tekniset järjestelyt ja 

kerätään mukaan lähtevät kuljetusyrittäjät. Teknisen 

alustan toteutus alkaa vuorovaikutuksessa 

kuljetusyrittäjien ja koekäyttäjien kanssa. 

Tammikuu 2019 Julkaistaan tekninen alusta tammikuun loppuun 

mennessä. 

Tammi-maaliskuu 2019 Muut hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet 

etenevät käytännössä 

Maaliskuu 2019 Loppuraportointi, arviointi ja kehittämissuunnitelma 

tulevaisuuteen 

 

Eteneminen täytyy sovittaa matkan varrelle eteen asettuvien haasteiden ja mahdollisuuksien 

mukaan. Kriittinen tekijä hankkeen onnistumiselle on pienellä budjetilla ja lyhyellä aikajänteellä 

toteutettava tekninen alusta. 

 

 

Sysmän päättäjien ja kuntajohdon sitoutuminen hankkeeseen 

 

Sysmän kunta on varannut 200 000 € vuosittaisen määrärahan elinvoimatyöhön. Tästä summasta 

rahoitetaan erilaisia innovatiivisia hankkeita sekä muita toimenpiteitä. Elinvoimatyöryhmä on 

käsitellyt hankeideoita ja päättänyt hankkeiden hakemisesta. 

Sysmän kunnanhallitus on hyväksynyt AIKO-hankkeen hakemisen. Kunnan virkajohto on sitoutunut 

esitettäviin toimenpiteisiin. Omarahoitusosuus on varattu talousarvioon. 

 

 

 

 

 

 

 



Hankkeen kustannusarvio 

 

Menot   2018 2019 

Ostopalvelut   5 680 € 8 520 € 

Yhteensä   5 680 € 8 520 € 

 

Rahoitussuunnitelma 

 

Hankerahoitus  9 940 € 

Omarahoitusosuus  4 260 € 

Yhteensä   14 200 € 

 

Hankkeen omavastuu on varattu Sysmän kunnan elinvoimatyön budjettiin 

Hankkeelle perustetaan kirjanpitoon oma kustannuspaikka 

 

Yhteistyökumppanit 

 

Sysmän Yrittäjät ry 

Sysmäläisiä kuljetusyrityksiä 

Sysmäläisiä yhdistyksiä (pääosin eläkejärjestöt) 

Vapaa-ajan neuvottelukunta SNK 

Kunnan hallintokunnat 

Attendo (SOTE -palvelujen tuottaja) 


