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1 Johdanto  

Joukkoliikenne yhdessä kävelyn ja pyöräilyn kanssa tarjoavat meille asukkai-

na ja kuntalaisina mahdollisuuden tyydyttää liikkumistarpeitamme ympäris-

töystävällisesti ja taloudellisesti. Joukkoliikenteen palvelutarjonta eroaa rajusti 

kaupunkiseudun ja haja-asutusalueen välillä. Kaupunkiseudun viiden minuutin 

vuorotarjonta muuttuu syrjäkylillä yhdeksi päivittäiseksi vuoroksi kylältä ja ilta-

päivällä takaisin. 

 

Arvioitaessa joukkoliikennettä kulkumuotona voidaan myös arvioida poliittisel-

ta kannalta sitä, onko kunnan tai valtakunnan hallitus tehnyt ja jättänyt teke-

mättä sovittuja toimenpiteitä. Kuntalaisilta kysyttäessä joukkoliikennettä on ai-

na liian vähän, sen vuorotarjonta ei palvele tarpeita, matkan hinta on liian kal-

lis tai matka-aika on liian pitkä. Onko siis kyseessä palvelu jota tarvitaan, mut-

ta jota ei haluta tai voida käyttää? Ovatko omien liikkumistottumustemme 

muutokset ohjanneet meitä kohti mukavampia, nopeampia ja edullisempia 

kulkumuotoja? 

 

Eduskunnan oppositio syytti hallitusta joukkoliikenteestä tekemässään väliky-

symyksessä siitä, ettei hallitus ole noudattanut omaa hallitusohjelmaansa. 

Hallitus oli luvannut parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja lisätä 

joukkoliikenteeseen ohjattavaa rahoitusta. Nyt sitä syytettiin päinvastaisista 

toimista eli tuetun liikenteen määrärahojen leikkauksista, mikä on johtanut 

bussivuorojen karsimiseen. 

 

Viisituntisen täysistunnon aikana useat edustajat käyttivät puheenvuoroja poh-

tien mitä joukkoliikenteelle pitäisi tehdä ja mitkä syyt ovat olleet tehtyjen rat-

kaisujen takana. Keskustelussa esille nousi liikenneinfrastruktuuri, -

investoinnit ja -turvallisuus, toimintaympäristön muutokset, yksityisautoilun vä-

hentäminen, yhteiskunnan ja kansalaisten liikkumismahdollisuuksien ratkai-

seminen kestäviä kulkumuotoja käyttäen, lippujen hintojen alentaminen sekä 

joukkoliikenteen kilpailukyky. Puheenvuoroja yhdistävänä teemana oli näke-

mys siitä, että joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä tulee parantaa. Avoimeksi 

jäi onko asiaa edistetty riittävästi. 
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Eduskunnan joukkoliikenteestä käymässä keskustelussa muun muassa kes-

kustan Pertti Salovaara kiinnitti puheenvuorossaan huomiota joukkoliikenteen 

kannattamattomuuteen ja väestön muuttamiseen kasvukeskuksiin. Tämä joh-

taa Salovaaran mukaan tuettavien joukkoliikennevuorojen määrän kasvuun. 

Vasemmistoliiton Kari Uotila painotti omassa puheenvuorossaan joukkoliiken-

nepalveluiden vaikutuksia alueiden ja väestöryhmien tasa-arvoisuuteen.   

 

Edellä kuvattu eduskunnan täysistunto keskusteluineen voisi olla miltä vuodel-

ta tahansa, mutta nämä kannanotot kuultiin jo lokakuussa 2005. Tuon ajan-

kohdan jälkeen hallituksen värit sekä ministerit ovat vaihtuneet ja lainsäädäntö 

on uudistunut vastaamaan EU:n lainsäädäntöä. Onko asiaan saatu ratkaisua 

eri toimenpiteillä, kun tahtotila kumminkin on sama? Vastauksena on todetta-

va, että ratkaisua ei edelleenkään ole.   

 

Joukkoliikenneala on toimijoidensa johdolla etsinyt vastauksia siihen, miten 

joukkoliikenteestä saadaan kulkumuotona houkuttelevampi vaihtoehto yksi-

tyisautoilulle. Viimeisin muutos on lainsäädännön kautta toteutettu viranomais-

toiminnan hajauttaminen ja uusien toimijoiden sitouttaminen joukkoliikenne-

palvelun kehittämiseen.  

 

Suunta on oikea: alueellinen suunnittelu ja kuntien mukaantulo tuo alalle uusia 

tuulia. Liikennettä suunnitellaan jatkossa palvelutasotavoitteiden mukaisesti, ei 

enää yhtä orjallisen kannattavuusperusteisesti kuin ehkä aikaisemmin, kun 

vastuu toiminnasta ja sen kannattavuudesta oli liikennöitsijöillä. Kuntien kan-

nalta joukkoliikenne on myös kustannustekijä, joka on otettava huomioon talo-

usarviosuunnittelussa. Riski on hallittavissa ja onnistuminen toimii myös aluei-

den elinvoimaisuutta lisäävänä tekijänä.   

1.1 Työn taustaa 

Jyväskylän kaupunkiseudulla tehtiin vuonna 2009 laaja selvitys alueen liikku-

misen ja liikenteen nykytilasta. Selvitysalueen muodostivat Jyväskylän kau-

punkiseudun kunnat Jyväskylä, Laukaa, Muurame sekä rakennemallityön 

osana Hankasalmi, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Selvityksen tuloksena 
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koostettiin liikennejärjestelmän tavoitteet ja toimintalinjat -selonteko, johon si-

sällytettiin omina osaraportteinaan joukkoliikenne, tieverkko sekä liikenne ja 

liikkumisen hallinta. Selvityksen perusteella laadittiin kuntien ja muiden toimi-

joiden hyväksymä Jyväskylän kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittä-

misohjelma, jossa perinteisten kehittämistavoitteiden lisäksi otettiin uusina 

vaatimuksina huomioon ilmastotavoitteet, kestävän liikenteen rakentaminen ja 

rahoituksen riittämättömyys.  

 

Jyväskylän kaupunkiseudulla kestävillä kulkumuodoilla tehdyistä matkoista 

kävely ja pyöräily muodostavat jo kolmasosan, mutta joukkoliikenteen osuus 

on vain viisi prosenttia. Alueellisen liikennepolitiikan päämäärissä ja tavoitteis-

sa on joukkoliikenteen hyödyntämis- ja kehittämispotentiaali otettu huomioon, 

varsinkin kun joukkoliikenteen lainsäädännöllinen muutos antaa kunnille mah-

dollisuuden vaikuttaa joukkoliikenteen järjestämiseen ja palvelutasoon.  

 

Jyväskylä, Laukaa ja Muurame allekirjoittivat vuonna 2011 yhteistoimintaso-

pimuksen, jonka tarkoituksena on tehdä yhteistyötä yli kuntarajojen joukkolii-

kenteen järjestämisessä joukkoliikennelain mukaisesti. Samalla pyritään kehit-

tämään ja koordinoimaan seudullista joukkoliikennettä ja kuntien henkilökulje-

tuksia siten, että joukkoliikenteen sekä henkilökuljetusten palvelutaso paranee 

ja palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja edullisesti. Seudullisen joukkoliiken-

teen viranomaisen ja henkilökuljetusyksikön toiminta käynnistyi virallisesti 

1.1.2012. 

 

Seudullisen toiminnan aloittaminen on edellyttänyt yhteisten työryhmien ja 

toimielimen työskentelyn käynnistämistä, henkilökuljetusyksikön perustamista 

ja henkilöstön rekrytointia sopimuksen mukaisten tehtävien toteuttamista var-

ten.  

 

Yhteistoimintasopimuksen taustalla on sekä lainsäädännöllisistä muutoksista 

että seudullisista tavoitteista johdettuja linjauksia.  

 

Lainsäädännölliset muutokset koskevat 3.12.2009 voimaan tullutta joukkolii-

kennelakia, jonka keskeisenä tavoitteena on ollut toteuttaa Suomen erityisolo-

suhteisiin ja eri alueiden toimintaympäristöjen vaatimuksiin mahdollisimman 
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hyvin soveltuvat toimintamallit. Lisäksi lain tarkoituksena on luoda edellytykset 

peruspalvelutasoisten joukkoliikennepalveluiden turvaamiseen koko maassa, 

samoin kuin joukkoliikenteen käytön lisääminen keskeisillä kaupunkiseuduilla 

ja niiden välisessä liikenteessä.  

 

Joukkoliikennelain muutoksen taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton palvelusopimusasetus (EY N:o 1370/2007 rautateiden ja maanteiden julki-

sista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten ETY N:o 1191/69 ja 

ETY N:o 1107/70 kumoamisesta). Palvelusopimusasetuksessa säädetään 

niistä toimivaltaisten viranomaisten toimenpiteistä ja menettelytavoista, joita 

on sovellettava riittävien, laadukkaiden ja varmojen henkilöliikenteen palvelui-

den turvaamiseksi kansalaisille. Joukkoliikennelaki toteuttaa näin palveluso-

pimusasetusta kansallisessa lainsäädännössä, eikä se saa olla ristiriidassa 

EU:n lainsäädännön kanssa.  

 

Joukkoliikennelain voimaan astumisesta 3.12.2009 alkaen Jyväskylän kau-

punki on toiminut joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena oman kun-

tansa alueella. Laukaa ja Muurame ovat kuuluneet Keski-Suomen ELY-

keskuksen toimivalta-alueeseen.  

 

Ennen joukkoliikennelain muutoksia Suomessa joukkoliikenteen viranomais-

toimintaa oli yhdeksän ELY-keskusalueen lisäksi vain pääkaupunkiseudulla, 

Turussa ja Tampereella. Lakimuutos synnytti saman tyyppisiä joukkoliikenteen 

viranomaisaluemuutoksia myös muualle valtakuntaan. Suomessa oli vuoden 

2013 lopussa yhdeksän ELY-keskuksen lisäksi 26 kunnallista viranomaista. 

1.2  Työn tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata joukkoliikenteen toimintaympäristön 

muutoksia Jyväskylän seudullisen viranomaisen näkökulmasta ja tarkastella, 

miten muutokseen on valmistauduttu valtakunnallisesti, seudullisesti ja alueel-

lisesti. 
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Työssä muutosta tarkastellaan seudullisen viranomaistoiminnan ja henkilökul-

jetusryhmän toimintojen kautta. Opinnäytetyössä haetaan vastauksia siihen, 

mikä muuttuu, mitkä ovat uudet tehtävät ja miten ne hoidetaan.  

 

Tietoperustana ovat valtakunnalliset, alueelliset ja seudulliset selvitykset jouk-

koliikennettä suoraan koskevista muutoksista sekä selvitykset varsinkin jouk-

koliikenteen lakimuutosten vaikutuksista seudulliseen viranomaistoimintaan. 

Toteutustapana on lähdemateriaalin, strategioiden, tehtyjen päätösten, haas-

tatteluiden sekä oman työnkokemuksen perusteella kuvata seudullisen jouk-

koliikenteen haltuunotto.  

1.3 Työn rajaukset 

Työssä käsitellään joukkoliikenteen muutosta ja muutoksen vaikutuksia seu-

dullisen viranomaisen tehtäviä hoitavan Jyväskylän kaupungin toimintaan Jy-

väskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien alueella.  

 

Tehtäväkentän moninaisuuden vuoksi työssä on rajattu muutosten tarkempi 

kuvaaminen neljään osa-alueeseen:  

- Liikenteen hankinta 

- Liikenteen suunnittelu 

- Asiakaspalvelu ja lipputuotteet 

- Viestintä ja markkinointi 

 

Valituista osa-alueista kuvataan aikaisempi toimintamalli, tavoitetila ja uusi 

toimintamalli. 
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2 Kunnat ja joukkoliikenne 

Suomen kuntakenttä on jatkuvassa muutoksessa. Kuntien yhdistyminen ja tä-

tä kautta syntyvien uusien kuntien sisäinen palveluverkko muuttuu yhdistymis-

ten myötä.  

 

Kuntajakojen muutosten taustalla on pyrkimys kehittää elinvoimaisia, alueelli-

sesti eheitä ja yhdyskuntarakenteellisesti toimivia kuntarakenteita. Lisäksi ta-

voitteena on, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnal-

lisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin pe-

rustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palveluiden järjestämisestä 

ja rahoituksesta. (Kuntajaon muuttaminen) 

 

Kuntajakojen muuttuminen vaikuttaa myös maankäyttöön ja liikennejärjestel-

mäsuunnitteluun, joiden tavoitteena on kestävän liikkumisen mahdollistaminen 

muuttuvasta yhdyskuntarakenteesta riippumatta. Kasvavien kaupunkiseutujen 

ongelmat liittyvät toisaalta tiivistyvään ja toisaalta hajautuvaan yhdyskuntara-

kenteeseen. Kuntajaon muuttuminen tai tässä tapauksessa kuntien yhdistymi-

nen tuo mukanaan kunnan palveluverkon uudelleen arvioinnin. Kuntien on 

ratkaistava miten järjestää jatkossa esimerkiksi terveyspalvelut, perusopetus, 

päivähoito, sosiaalipalvelut, kun toiminta-alue muuttuu ja aikaisemmin mah-

dollisina rajoitteina toimineet kuntarajat poistuvat. Lisäksi on pystyttävä arvi-

oimaan onko muutoksilla vaikutuksia elinkeinoelämän toimintaan. 

 

Palveluverkon muutokset sekä kaavoituksena ja rakentamisena näkyvä 

maankäytön muuttuminen on huomioitava liikennejärjestelmäsuunnittelussa. 

Olennaista on ratkaista, miten vastata ihmisten liikkumisen muutoksiin ja mi-

ten liikkumista voidaan ohjata kohti kestäviä kulkumuotoja: kävelyä, pyöräilyä 

ja joukkoliikennettä. 
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2.1  Mikä on kunta 

Kuntalain kahdessa ensimmäisessä pykälässä määritellään kunta ja sen teh-

tävät seuraavasti:  

1§ Suomi jakaantuu kuntiin, joiden asukkaiden itsehallinto on tur-

vattu perustuslaissa. Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valit-

sema valtuusto. Kunta pyrkii edistämään asukkaiden hyvinvointia ja 

kestävää kehitystä alueellaan.  

 

2§ Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille 

laissa säädetyt tehtävät. Kunnille ei saa antaa uusia tehtäviä tai velvol-

lisuuksia taikka ottaa pois tehtäviä tai oikeuksia muuten kuin säätämäl-

lä siitä lailla.  

Kunta voi sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen muitakin kuin itsehal-

lintoonsa kuuluvia julkisia tehtäviä. 

Kunta hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät itse tai yhteistoiminnassa 

muiden kuntien kanssa. Tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja kunta 

voi hankkia myös muilta palvelujen tuottajilta.  

(L 17.3.1995/365.) 

 

Kuntalaki antaa siis lähtökohtaisesti kunnalle vahvan oikeuden, toisaalta myös 

velvollisuuden, tuottamiensa palveluiden järjestämiseen.   

 

Laajasta valtuudesta johtuen kunnalla on mahdollisuus päättää aluettaan, ta-

louttaan, suunnitteluaan, säädös- ja johtosääntöjään, organisaatiota ja yhteis-

toimintaa, henkilöstöä, kulttuuria ja ympäristöä koskevista asioista. (Ryynänen 

2004, 47-51)  

 

Kuntalain 2§:n mukaisesti kunnan tehtävät koostuvat yleisen tai erityistoi-

mialan tehtävistä. Erityistoimialaan kuuluvat ne tehtävät, jotka kunnan on eri-

tyislainsäädännön eri lakien perusteella hoidettava ja tarjottava kuntalaisille. 

Näistä erityistoimialatehtävistä käytetään yleisesti nimitystä ”peruspalvelut”. 

(Harjula, Lundström, Kirvelä, Majoinen & Myllyntaus 2004, 22)  
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Peruspalveluiden lisäksi kunnat hoitavat ja järjestävät yleisen toimialamääritte-

lyn mukaisia tehtäviä, jotka kunta voi omalla päätöksellään vapaaehtoisesti ot-

taa hoidettavakseen. (mts. 22)  

 

Kuntien vastuu erityistoimialan ja valitsemiensa yleisen toimialan tehtävistä 

koskee palveluiden järjestämistä. Se, miten kyseinen palvelu toteutetaan, on 

kunnan ratkaistavissa. Palvelu voidaan toteuttaa kunnan omana toimintana tai 

ostaa sen toteuttaminen yksityiseltä puolelta tai kolmannen sektorin toimijoilta. 

Viranomaistehtävät tulee kuitenkin kunnan toteuttaa omana tai kuntien yhteis-

työnä seudullisena toimintana. (mts. 22) 

2.2 Valtakunnallinen liikennepolitiikka 

Valtakunnallisella tasolla hallitusohjelman osana on valmistunut ministeriöiden 

yhteistyönä vuonna 2012 liikennepoliittinen selonteko. Selonteon tarkoitukse-

na on laaja-alaisesti huomioida strategiset tavoitteet maankäytön, asumisen, 

palvelurakenteiden ja kestävän kehityksen huomioon ottamiseksi. Selonteos-

sa arvioidaan logistisen kokonaisuuden vaikutus kansallisen kilpailukyvyn yl-

läpitämiseen niin ulkomaankaupan kuin alueellisen kehityksen jatkamiseksi. 

Selonteko linjaa kansallisen liikennepolitiikan keskipitkän aikavälin hankkeet ja 

varautuu samalla myös hankkeiden rahoitukseen.  

(Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle 2012. 2) 

 

Liikennepoliittinen selonteko on pitkäjänteistä yhteiskuntapolitiikan valmistelua 

ja sen painopistealueet ovat: 

- Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen 

- Julkisen talouden tasapainottaminen 

- Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen 

(mts. 3) 

 

Suomen logistiset haasteet liittyvät hajanaiseen yhdyskuntarakenteeseen, 

vaativien ja vaihtuvien olosuhteiden huomioimiseen sekä ilmastotavoitteiden 

toteuttamiseen. 

(mts. 7) 
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Ilmastotavoitteita tukevien kulkumuotojen (joukkoliikenne, kävely ja pyöräily) 

houkuttelevuuden lisääminen ja yksityisautoilun kasvun vähentäminen on yksi 

selonteon keskeisimmistä osa-alueista. Kulkumuotojen matkatapaosuuksissa 

myös joukkoliikenne on menettänyt asiakkaita yksityisautoilulle.   

 

Valtakunnallista liikennepolitiikkaa kehitetään palvelutasoajattelun pohjalta. 

Joukkoliikenteessä tämä on otettu huomioon joukkoliikennelaissa, jonka pe-

rusteella toimivaltaisten viranomaisten on pitänyt määritellä oman toimivalta-

alueensa tavoitteellinen palvelutaso vuoden 2011 loppuun mennessä. Alueen 

tavoitteellisen palvelutason toteutuminen riippuu poliittisesta päätöksenteosta, 

joka perustuu asetetuille tavoitteille ja käytössä oleviin resursseihin. Joukkolii-

kenteen kannattavuus on heikentynyt matkustajamäärien laskiessa, joten 

joukkoliikenteeseen on ohjattu yhteiskunnan tukea.  

 

Yhteiskunnan tuki koostuu valtion joukkoliikenteeseen varaamista valtionavus-

tuksista sekä kuntien omasta rahoituksesta. Valtion rahoitus on ollut aikai-

semmin kulkutapakohtaisia avustuksia erilaisiin liikennemuotoihin. Kaupunki-

seutujen muuttuessa omiksi viranomaisalueikseen muuttuu myös liikenteen 

suunnittelu: viranomainen vastaa kokonaisvaltaisemmin alueensa joukkolii-

kenteen palvelutason toteuttamisesta.     

 

Palvelutasoajattelun myötä myös rahoituksen rooli muuttuu. Rahoituksen vai-

kuttavuuden parantamiseksi ollaan luopumassa nykyisestä rahoitusmallista. 

Jatkossa valtion rahoitusta ohjataan niille kaupunkiseuduille, jotka tavoittelevat 

kilpailukykyistä joukkoliikennettä ja joissa myös kunnat lisäävät rahoitustaan 

joukkoliikenteeseen. 

 

Tosiasia on, että joukkoliikenne on Suomessa vahvasti yhteiskunnan, valtion 

ja kuntien tukemaa toimintaa. Valtion joukkoliikenteelle myöntämät valtion-

avustukset ovat tärkeä osa rahoitusta, mutta tämäkin määräraha on las-

kusuuntainen. Toteutus- ja kustannusvastuu on entistä enemmän siirtymässä 

kuntatasolle.  Joukkoliikenteen kustannusten kasvaessa kunnat joutuvat omi-

en määräraha-arvioidensa kanssa miettimään, mihin rahat laitetaan. Sosiaali- 

ja terveyspuolen kustannusten kasvu on jo usean vuoden ajan lisännyt kunti-

en määrärahatarpeita ja säästöjä on jouduttu etsimään jokaiselta toimialalta. 
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Joukkoliikenteen asema on hankala. Kustannukset nähdään vain määräraha-

tarpeina, koska vastapainona saatavaa hyötyä ei pystytä arvioimaan.       

2.3 Joukkoliikenteen toimintaedellytykset 

Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota 

siihen, miten yhdyskuntarakenne vaikuttaa joukkoliikenteen järjestämiseen. 

Samalla on tarkasteltava, miten joukkoliikennepalveluiden järjestäjä on ottanut 

yhdyskuntarakenteen huomioon omissa strategioissaan ja päätöksenteos-

saan. 

2.3.1 Yhdyskuntarakenteen vaikutus joukkoliikenteeseen 

Toimiva joukkoliikenne edellyttää riittävää väestöpohjaa. Pelkkä liikenteen jär-

jestäminen ei yksin vaikuta joukkoliikenteen käyttöön, vaan perusteet käytölle 

löytyvät väestön sijoittumisesta ja yhdyskuntarakenteen muotoutumisesta.  

 

Suomalaiskaupunkien väestötiheys on alhainen ja kuntien sisäinen yhdyskun-

tarakenne hajautunut. Elintason nousu ja työssäkäyntialueiden laajeneminen 

on johtanut henkilöautoistumisen kasvuun. Ympäristöystävällisten vaihtoehto-

jen - pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen - käyttö on samaan aikaan käänty-

nyt laskuun.  

(Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle 2012. 7) 

 

Yhteiskuntataloudellisesta ja liikennepoliittisesta näkökulmasta katsottuna 

ympäristöystävällisten kulkumuotojen käytön kasvu voidaan toteuttaa vain 

maankäytön suunnittelulla, infrastruktuurin rakentamisella ja kuntakohtaisen 

palveluverkon huomioimisella. Yhdyskuntarakenteen toimivuus luodaan yleis-

kaavatasolla. Yleiskaavan avulla osoitetaan aluevaraukset eri käyttötarkoituk-

siin ja siten ratkaistaan myös liikenteen mahdollisuudet ja suuntautuminen 

alueella. Joukkoliikenteen toimivuuden kannalta yleiskaavan valmistelulla on 

ratkaiseva rooli toimivan joukkoliikenteen järjestämiseksi.  

(Joensuu 2011, 81) 
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Kaupunkien ja kuntien strategioissa joukkoliikenne on huomioitu hyvin yleisel-

lä tasolla. Strategioissa on tuotu esille palvelutason parantamista, älykkäitä 

ratkaisuja, lipputuotteiden kehittämistä sekä maankäytön ja joukkoliikenteen 

suunnittelun vuorovaikutteisuutta. Tosiasiallisesti käytännön toimenpiteinä tä-

mä on näkynyt usein vain lippujen hinnoittelussa ja vuorojen lisäämisessä 

vaikka käyttö on laskusuuntaista. Maankäytön suunnitteluun näillä linjauksilla 

ei ole ollut vaikutusta. 

(Verronen, Kunnas, Lang, 2008. 6) 

2.3.2 Joukkoliikenteen seudulliset tavoitteet 

Seudulliset tavoitteet koostuvat useammasta osiosta, joista osa on laajempia, 

useaa kuntaa koskevia selvityksiä ja osa pelkästään Jyväskylän kaupunkia 

koskevia strategioita ja suunnitelmia.     

 

Jyväskylän seudun liikennesuunnitelmassa päämääräksi on asetettu keskeis-

ten alueiden hyvä saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla sekä edistää toimi-

van, turvallisen ja viihtyisän kaupunkirakenteen syntymistä. Lisäksi henkilölii-

kenteen kehittämisen painopistettä siirretään ympäristöystävällisten kulku-

muotojen, kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen, suosimiseksi. Joukkoliiken-

teen tavoitteeksi on asetettu kaupunkialueella korkeatasoinen joukkoliikenne 

ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen 5 %:sta 7 %:iin. (Jyväs-

kylä seudun liikenne 2025, 6). 

 

Jyväskylän kaupungin vuonna 2010 hyväksytyssä kaupunkistrategiassa yh-

deksi strategiseksi teemaksi on nostettu eheä ja vetovoimainen yhdyskuntara-

kenne sekä ilmasto- ja ympäristömuutoksiin vastaaminen. Joukkoliikenteen 

kohdalla toimenpiteeksi on kirjattu ”joukkoliikenteen mahdollisuuksien paran-

taminen ja uusien asemakaava-alueiden saattaminen joukkoliikenteen piiriin.” 

(Jyväskylän kaupunkistrategia 2010, 10). 

 

Strategiassa asetetun tavoitetason toteuttaminen edellyttää yksilöidympien 

selvitysten tekemistä ja tarkempien toimenpiteiden määrittämistä. Jyväskylän 

kaupungilla joukkoliikenteen toimintamallin kehittäminen on moniportainen 

prosessi ja edellyttää useamman palvelualueen yhteistoimintaa. Joukkoliiken-
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teen kehittämiseen on otettu kantaa kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuun-

nitelmassa. Jyväskylän yleiskaavan valmistelun yhteydessä vuonna 2012 teh-

dyn joukkoliikenneselvityksen tavoitteisiin kuului tarkastella silloisen joukkolii-

kenteen palvelutasoa ja selvittää miten se palvelee kaupungin asukkaita. Toi-

sena tavoitteena oli tutkia vireillä ja suunnitteilla olevan asuinrakentamisen 

vaikutuksia joukkoliikennereittien käyttäjäpotentiaaliin.   

 

Käynnissä olevassa yleiskaavan valmistelussa pohjana on ollut Jyväskylän 

kaupungin rakennemalli 20X0, johon on asetettu omia tavoitteita joukkoliiken-

teen kehittämiselle. Yleiskaavan osana on tehty vuonna 2012 selvitys Jyväs-

kylän joukkoliikenteen nykyisestä palvelutasosta ja asiakkaiden mahdollisuu-

desta käyttää joukkoliikennettä. Selvityksessä ensisijaisena tehtävänä oli käy-

dä läpi linjakohtaiset palvelutasot ja nykyisten reittien varsilla asuvan väestön 

määrä. Toisena tavoitteena oli tutkia vireillä ja suunnitteilla olevan asuinraken-

tamisen vaikutuksia joukkoliikenteen käyttäjäpotentiaaliin.  

(Jyväskylän joukkoliikenne 20X0, 4) 

 

Selvityksen perusteella nykyinen järjestelmä on kohtuullisen hyvä, mutta kehi-

tettävääkin löytyy. 

 

Selvityksessä tulivat esille seuraavat kehittämisehdotukset: 

- Linjaston selkiyttäminen (samalla linjatunnuksella ajava auto ajaa eri 

päivinä eri reittejä) 

- Poikkeusreittien vähentäminen 

- Vuorotiheyden nostaminen ja aikataulujen yhtenäistäminen 

- Joukkoliikenteen imagon parantaminen 

- Joukkoliikenteen markkinoinnin kehittäminen 

- Lippujärjestelmän yhtenäistäminen ja vyöhykepohjaisen hinnoittelun li-

sääminen   

- Lippujen asiakashintojen laskeminen 

(Jyväskylän joukkoliikenne 20X0, 40-42) 
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3 Joukkoliikenteen muutoksen valmistelu 

Joukkoliikenteen muutoksen valmistelua on tehty niin valtakunnallisella, seu-

dullisella kuin paikallisellakin tasolla. Valtakunnallinen valmistelu on keskittynyt 

joukkoliikennelain voimaantulon myötä valtakunnallisen toiminnan uudelleen 

organisoitumiseen. Seudullisesti muutos on aiheuttanut viranomaisalueiden 

muutoksia ja toimintamallien sekä työryhmien toiminnan muutoksia ja toimin-

tamallien uudistamista.                                                                                                                                       

3.1 Valtakunnallinen yhteistyö ja työryhmät 

Toiminnan valmistelua on valtakunnallisella tasolla ohjannut joukkoliikennelain 

muuttuminen ja 3.12.2009 voimaan tullut laki. Lain muutoksen taustalla on Eu-

roopan parlamentin ja neuvoston palvelusopimusasetus 23.1.2007, joka kos-

kee rautateiden ja maanteiden julkisia henkilöliikennepalveluita.  

 

Ennen kansallisen lain voimaan tuloa Liikenne- ja viestintäministeriön hank-

keena toteutettiin 15 kaupunkiseudulla joukkoliikenteen KETJU-hanke, jonka 

tavoitteena oli auttaa kaupunkiseutuja valmistautumaan lain muutoksen mu-

kana tuleviin organisoitumismuutoksiin. Joukkoliikennelain valmistelun viiväs-

tyessä kaikkia tavoitteita ei KETJU- hankkeen aikataulun puitteissa pystytty to-

teuttamaan. Muun muassa organisoitumista ja joukkoliikenteen rahoitusta 

koskevat asiat jäivät avoimiksi.  

 

Joukkoliikennelain voimaantulon myötä kaupunkiseudut aloittivat oman arvi-

ointityönsä siitä, miten joukkoliikenne voidaan omalla seudulla järjestää ja to-

teutetaanko se vain omaa kuntaa koskevana vai seudullisena toimintana.  

 

Valtakunnallisen toiminnan järjestämisessä tapahtui selkeä muutos valtion lii-

kennehallinnon organisaatiouudistuksen myötä. Liikennevirasto aloitti toimin-

tansa 1.1.2010. Aikaisemmin omina hallinnonaloinaan toimineet Tiehallinto, 

Ratahallintokeskus, Rautatievirasto, Merenkulkulaitos, Ajoneuvohallintokeskus 

ja Ilmailuhallinto sulautettiin ja niistä muodostettiin kaksi virastoa:  

Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto. (Pekkala, Salminen & Valko-

nen. 2014. 5) 
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Samaan aikaan toteutettiin myös valtion aluehallintouudistus, jossa aikaisem-

min toimineet lääninhallitukset muuttuivat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- 

keskuksiksi (ELY) ja alueelliset Tiehallinnon tiepiirit liitettiin osaksi ELY-

keskuksia. (mts.  5) 

 

Perustamisen yhteydessä Liikenneviraston tehtäviksi kirjattiin: 

- huolehtii liikenneväylien palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valti-

on hallinnoimilla liikenneväylillä 

- edistää koko liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta 

- mahdollistaa alueiden tasapainoista ja kestävää kehitystä 

- mahdollistaa kansalaisten ja elinkeinoelämän henkilö- ja tavaraliiken-

teen matka- ja kuljetusketjujen toteutuminen, erityisenä haasteena 

joukkoliikenteen kehittäminen ja joukkoliikenteen ostoihin liittyvien teh-

tävien organisointi ja resursointi.   

(Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 - 2014. 8) 

 

Joukkoliikennelain muutoksen, valtion hallinnon uudistamisen sekä toimijoiden 

määrän lisääntymisen myötä myös eri toimijoiden roolia ja tehtäviä tuli tarpeel-

liseksi päivittää vastaamaan muuttunutta tilannetta. 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

- valmistelee linja-autoliikenteen lainsäädäntöä 

- antaa joukkoliikenteen lainsäädäntöön liittyvää ohjausta 

- määrittelee valtakunnallisen linja-autoliikenteen palvelutason 

Liikennevirasto 

- antaa joukkoliikenteen toimilupiin liittyvää ohjausta (yhdessä ELY-

keskusten kanssa) 

- vastaa joukkoliikenteen palvelutason ylläpitämisestä ja kehittämisestä 

valtion hallinnoimilla liikenneväylillä 

- kehittää julkisen liikenteen toimintaedellytyksiä sekä myöntää joukkolii-

kenteen valtionavustuksia liikenteen ostoihin ja kehittämiseen 

  Toimivaltaiset viranomaiset (ELY-keskukset ja muut kunnalliset viranomaiset) 

- määrittävät oman toimivalta-alueensa palvelutason yhdessä kuntien, 

maakuntien liittojen ja yritysten kanssa) 
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- seudullisen liikennesuunnittelun, kutsujoukkoliikenteen, palveluliiken-

teen ja matkalippujärjestelmien kehittäminen 

(Linja-autoliikenne. http://www.lvm.fi/linja-autoliikenne) 

 

Vuoden 2012 alusta lähtien myös joukkoliikenteen operatiiviset tehtävät siirtyi-

vät Liikennevirastolle. Liikenneministerin 13.1.2012 allekirjoittamassa kirjees-

sä määriteltiin liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston välinen työn-

jako niistä joukkoliikenteen tehtävistä, joista lainsäädännössä tai muissa so-

pimuksissa ei ollut sovittua selkeää työnjakoa. 

(Liikenneviraston uutiset. 3.2.2012)  

 

Tehtävänjaon tavoitteena on ollut joukkoliikenteen ylläpitäminen ja kehittämi-

nen osana valtakunnallista liikennejärjestelmää, määriteltyjen palvelutasota-

voitteiden mukaisesti. Muutoksen myötä valtion organisaatioiden tehtävänjako 

on selkiytynyt ja Liikenneviraston rooli joukkoliikenteen valtakunnallisena toi-

mijana tarkentunut. Liikenneviraston tehtäväkokonaisuudet jakautuivat yleisiin 

joukkoliikennetehtäviin ja kehittämistoimiin. 

 

Joukkoliikennetehtävät 

- Liikenteen järjestäminen, palvelutason määrittäminen ja seuranta 

- Joukkoliikenteen rahoitus 

- Joukkoliikenteen kehittäminen 

- Joukkoliikenteen vaatimat tietojärjestelmät ja tilastointi 

- Yhteydenpito toimivaltaisiin viranomaisiin ja sidosryhmiin 

- Liikkumisen ohjauksen koordinointi ja valtionavustusten jakaminen 

(Liikenneviraston uutiset. 3.2.2012)  

  

Ensimmäisten toimintavuosien kehittämistoimissa painopiste on ollut käytössä 

olevien tietojärjestelmien selvittäminen, palvelutasomäärittelyiden analyysi ja 

seurantamenetelmien määrittäminen, joukkoliikenteen rahoituksen kehittämi-

nen ja uusien järjestämistapamallien edellyttämien selvitysten tekeminen. 

(Liikenneviraston uutiset. 3.2.2012) 

 

Muutoksen valmisteluvaiheessa liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikennevi-

rasto teettivät useita selvityksiä, joiden tavoitteena on ollut muutoksen kuvaa-
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minen ja erilaisten vaihtoehtojen selvittäminen niin ministeriön, Liikenneviras-

ton kuin myös seudullisten ja kunnallisten viranomaisten työn tueksi. 

 

Joukkoliikenteestä on laadittu liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikennevi-

raston toimesta useita selvityksiä. 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

- Kaukoliikenteen palvelutason nykytila ja kehittämistarpeet, julkaisu 

21/2011 

- Kaukoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso, julkaisu 30/2011 

- Selvitys linja-autoliikenteen järjestämistavoista, julkaisu 12/2012 

- Julkisesti tuettujen henkilökuljetusten rahoituksen ja toimintatapojen 

kehittäminen, julkaisu 11/2013 

- Joukkoliikenteen rahoitus, työryhmän raportti 12/2013 

 

Liikennevirasto 

- Joukkoliikenteen ja maankäytön suunnittelun integrointi kaupunkiseu-

duilla, selvitys 27/2011 

- Joukkoliikenteen edistämiskeinoja, selvitys 15/2012 

- Selvitys kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmis-

tä, selvitys 28/2012 

- Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyä koskevan ohjeistuksen arviointi 

ja kehittäminen, selvitys 31/2012 

- Joukkoliikenteen tietojärjestelmät, selvitys 32/2012 

- Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät 2012-2013, selvitys 5/2013 

- Pitkänmatkaisen liikenteen palvelutasolinjaukset – Matkojen ja kuljetus-

ten palvelutasohankkeen pilottiselvitys, selvitys 8/2013 

- Joukkoliikennemyönteinen yhdyskuntarakenne maankäytön suunnitte-

lun tavoitteena, selvitys 14/2013 

- Linja-autopysäkkien luokittelu, esiselvitys 43/2013 

- Joukkoliikenteen valtakunnalliset taksavyöhykkeet, selvitys 9/2014 

- Joukkoliikennepalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen yhteissuunnit-

telun keinoin, selvitys 34/2014 
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Muuttuneen lainsäädännön ja tehtäväkentän uudelleen organisoinnin yhtey-

dessä Paikallisliikenneliitto ry on noussut tärkeään asemaan. Paikallisliikenne-

liitto ry perustettiin vuonna 1970 kaupunkien joukkoliikenteen yhteistyö- ja etu-

järjestöksi. Järjestön jäseninä olivat kunnalliset liikennelaitokset, useat paikal-

lisliikenteen liikennöitsijät ja VR:n paikallisliikenne. Järjestön toiminta keskittyi, 

ja keskittyy edelleen, joukkoliikenteen kehittämis- ja koulutustoimintaan sekä 

valtakunnallisten yhteistyöseminaarien järjestämiseen, niistä merkittävimpinä 

vuosittaiset Paikallisliikennepäivät. 

 

Joukkoliikenteen rakenteellinen muutos kohti tilaaja–tuottaja –ajattelua, kilpai-

luttamista sekä uusia viranomaisalueita on vaikuttanut myös Paikallisliikenne-

liiton toimintaan ja jäsenistöön. Järjestön toimintaa on suunnattu vahvemmin 

uusien viranomaisalueiden toimintaa tukevaksi ja liikennöitsijöiden rooli on vä-

hentynyt. Nykyisin toiminnassa ovat mukana myös alueelliset ELY-keskukset, 

joille järjestön toiminta tarjoaa tilaisuuden yhteistoimintaan kunnallisten ja 

seudullisten viranomaisalueiden kanssa. Esimerkiksi vuoden 2013 kilpailutuk-

siin järjestö yhdessä jäsenkuntien kanssa aloitti hankinta-asiakirjojen valmiste-

lun, jossa tavoitteena oli kaupunkiseutujen hankinta-asiakirjojen yhtenäistämi-

nen.  

 

Paikallisliikenneliiton rooli etujärjestönä tulee hyvin esiin joukkoliikenteen lain-

säädäntöön liittyvien lakimuutosten käsittelyssä. Niissä Paikallisliikenneliiton 

kannanotot edustavat kattavasti jäsenistön tahtotilaa ja sitä kautta kaikkia 

joukkoliikenteen viranomaistahoja.    

3.2 Alueellinen yhteistyö ja työryhmät 

Alueellisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka keskittyy niille aikaisem-

man läänijaon mukaisille alueille, jotka lääniuudistuksen myötä 1997 muuttui-

vat laajemmiksi lääneiksi. Alueellista toimintaa läänimuutos ei lakkauttanut, 

vaan alueista siirryttiin käyttämään termiä maakunta. Edelleen muun muassa 

Keski-Suomessa toimii alueellinen joukkoliikennetyöryhmä, johon kuuluvat ai-

kaisemman läänijaon mukaiset kunnat.  Samoin liikennejärjestelmätöissä suo-

sitaan samaa toimintamallia.  
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Joukkoliikenteen muutosta valmisteltaessa seudullinen toiminta painottui lä-

hinnä Keski-Suomen ELY-keskuksen vetämään seutulipputyöryhmään ja seu-

dullisiin liikennejärjestelmätöihin, joissa joukkoliikenne otettiin huomioon yhte-

nä kulkumuotona.  

 

Maakunnallinen yhteistyö koostuu alueen kuntien välisestä toiminnasta, jossa 

merkittävä rooli on esimerkiksi Keski-Suomen liitolla. Se vastaa yhdessä Kes-

ki-Suomen ELY-keskuksen kanssa maakunnallisen liikennejärjestelmätyön 

valmistelusta.  

 

Keski-Suomessa joukkoliikenteen maakunnallinen yhteistyö koostuu alueen 

toimivaltaisten viranomaisten yhteistyöstä ja alueellisesta joukkoliikennetyö-

ryhmästä. Keski-Suomen alueella toimiva joukkoliikennetyöryhmä on ollut ai-

kaisemmin seutulippualueen kuntien yhteistyöelin ja sillä on ollut lähinnä in-

formatiivinen rooli.  

 

Alueellinen joukkoliikennetyöryhmä muodostuu Keski-Suomen ELY-keskuksen 

ja Keski-Suomen kuntien viranhaltijoista sekä alueen joukkoliikennettä ajavien 

yritysten edustajista. Työryhmässä on käyty läpi alueen joukkoliikenteeseen 

vaikuttavia muutoksia, valtakunnallisia selvityksiä sekä valtion joukkoliikenteen 

rahoituksen vaikutusta alueellisesti. Lisäksi työryhmässä on seurattu seutuli-

pun alueellista käyttöä ja tehty kunnille ehdotus seutulipun asiakashinnoista. 

Keski-Suomen vuonna 2012 valmistuneessa liikennejärjestelmäsuunnitelmas-

sa työryhmän roolia on tarkennettu. Jatkossa ryhmä toimii osana liikennejär-

jestelmätyötä ja vastaa osaltaan julkisen liikenteen kehittämisstrategian mu-

kaisista töistä.  

 

Joukkoliikenteen viranomaistoimintaa hoidetaan toimivalta-alueittain. Jyväsky-

lä vastaa joukkoliikenteestä Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen alueella, Kes-

ki-Suomen ELY-keskus muiden kuntien alueella. Yhteistyössä painottuvat 

neuvottelut viranomaisten välillä sekä yhteisten hankkeiden toteuttaminen. 

Hyvänä esimerkkinä toimivasta yhteistyöstä on liikennöitsijöille tulevista jouk-

koliikennettä koskevista hankinnoista järjestettyjen tiedotustilaisuuksien pitä-

minen. Lisäksi on järjestetty kuntainfoja, joiden tarkoituksena on auttaa kuntia 

valmistautumaan joukkoliikenteen tulevista muutoksista johtuviin järjestelyihin. 
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3.3 Seudullinen yhteistyö ja ryhmät 

Seudullisen yhteistoiminnan aloittaminen perustuu vuonna 2009 laadittuun or-

ganisaatioselvitykseen, jossa vertailuun oli otettu kolme kaupunkiseutua: Jy-

väskylä, Kuopio ja Joensuu. Kaupunkiseutujen vertailulla haluttiin selvittää mi-

ten henkilökuljetusten järjestäminen eroaa eri kaupunkiseuduilla ja miten hen-

kilökuljetusten järjestäminen ja organisointi on toteutettu. Organisaatioselvi-

tyksessä otettiin myös kantaa joukkoliikenneliikennelain muutoksesta aiheutu-

viin vastuisiin ja velvoitteisiin. Kukin vertailussa mukana olevista kaupunkiseu-

duista oli tehnyt päätöksen toimia omalla alueellaan joukkoliikenteen toimival-

taisena viranomaisena. Oman alueen lisäksi selvityksessä huomioitiin myös 

naapurikunnat. 

 

Organisaatioselvityksen lisäksi vuonna 2009 toteutettiin myös laaja liiken-

neselvitys, jossa tutkittiin Jyväskylän seudun asukkaiden liikkumistarpeita ja 

eri liikennemuotojen käyttöä. Selvityksessä nousi vahvasti esille Jyväskylän 

keskeinen rooli alueen liikenteellisenä keskipisteenä. (Ks. kuvio 1.) 

 

Kuvio 1. Jyväskylän seudulla asuvien arkisin tekemien matkojen jakautuminen (Jyväskylän 

seudun liikenne 2025. 2011. 4)  
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Seudun matkoista 75 % tehdään Jyväskylän alueella ja noin 10 % matkoista 

on muiden kuntien sisäisiä matkoja. Loput eli noin 15 % matkoista on seudun 

ulkopuolelle suuntautuvia. Eniten Jyväskylään suuntautui matkoja Muurames-

ta ja Laukaasta, jotka kummatkin ovat Jyväskylän seutuliikenteen piirissä.  

 

Sekä organisaatioselvityksessä että liikennetutkimuksessa nousi esille tarve 

Jyväskylän toimivaltaisen viranomaisalueen laajentamisesta kattamaan myös 

Laukaan ja Muuramen kunnat. Viranomaisalueen laajentamista tukee joukko-

liikennelain 6§:n kirjaus, jonka mukaan toimivaltaisen viranomaisen tulee 

suunnitella joukkoliikenteen palvelut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina 

kokonaisuuksina toimivan joukkoliikenneverkon aikaansaamiseksi. 

 

Yhteistoiminnan järjestäminen ja yhteistoimintasopimus 

Jyväskylän kaupunki ja Laukaan sekä Muuramen kunnat allekirjoittivat kesällä 

2011 yhteistoimintasopimuksen, jonka tavoitteena on tehdä kuntarajat ylittä-

vää yhteistyötä joukkoliikenteen järjestämisessä sekä kehittää ja koordinoida 

seudun joukkoliikennettä. Yhteistoimintaan sisältyy myös kunnan muiden hen-

kilökuljetusten suunnittelua ja järjestämistä yhteistyössä. Tavoitteena on pa-

rantaa tuotettujen henkilökuljetusten palvelutasoa ja asiakaslähtöisyyttä. 

 

Yhteistoiminnan tavoitteet yleisellä tasolla 

Sopimuksessa määritellään: 

- edunvalvonta 

- joukkoliikenteen suunnittelu ja yhteensovittaminen liikennejärjestelmä-

suunnitelmiin 

- kuntien muiden henkilökuljetusten suunnittelu ja järjestäminen yhteis-

työssä kuntien eri toimialojen kanssa. 

- uudelleen järjestettävien töiden organisointi 

- yhteiset toimielimet ja niiden välinen työnjako 

 

Yhteistoiminnan tavoitteet eri palvelualueilla 

Eri kuntien ja eri palvelualueiden välisessä yhteistyössä tarkkaa rajausta toi-

mintamallista ei ole määritelty. Suunnittelussa painotetaan ensisijaisesti kunti-

en omia tarpeita, mutta jatkossa yhteistoiminnassa tullaan painottamaan myös 
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kuntarajat ylittävien palveluiden suunnittelua, joka varsinkin haja-

asutusalueilla on olennaista.  

 

Yhteistyökanavat 

Yhteistoiminta julkisessa kuntaorganisaatiossa on monitahoista: Se voi olla vi-

rallista ja luottamushenkilöiden päätöksiin perustuvaa hallitus-, lautakunta- se-

kä jaostotoimintaa tai valmistelevaa, annettuja linjauksia toteuttavaa työryh-

mätoimintaa. Työryhmät koostuvat pääasiassa oman tai yhteistoiminta-alueen 

kuntien edustajista, mutta mukana voi olla myös muita toiminnan kannalta 

olennaisia tahoja. Esimerkiksi palvelu- ja asiointiliikennetyöryhmässä on mu-

kana myös liikennöitsijöiden ja vanhusneuvoston edustajat mukana.   

 

Kaupunkiseudun joukkoliikenteen työryhmä 

Kaupunkiseudun joukkoliikennetyöryhmän tehtävänä on valmistella joukkolii-

kennejaoston käsittelyyn meneviä asioita sekä edistää seudullista yhteistyötä 

henkilökuljetusten suunnittelussa, järjestämisessä ja hankinnoissa. Työryh-

mään kuuluvat Jyväskylän kaupungin sekä Laukaan ja Muuramen kuntien 

edustajat. 

 

Palvelu- ja asiointiliikennetyöryhmä 

Jyväskylän kaupungin palvelu- ja asiointiliikennetyöryhmän tehtävänä on seu-

rata ja kehittää Jyväskylän kaupungin alueella ajettavaa palvelu- ja asiointilii-

kennettä. Ryhmään kuuluu Jyväskylän kaupungin edustajia henkilökuljetusyk-

siköstä ja sosiaali- ja terveyspalveluista. Mukana on myös palvelunkäyttäjien 

edustaja sekä liikennettä ajavien autoilijoiden ja liikennöitsijöiden edustajat. 

 

Jyväskylän kaupungin kuljetustyöryhmä 

Kuljetustyöryhmän tehtävänä on seurata ja valmistella Jyväskylän kaupungin 

omien henkilökuljetusten tilannetta ja lisätä yhteistyötä kaupungin eri hallin-

nonalojen välillä. Työryhmässä on edustus henkilökuljetusyksiköstä, hankinta-

keskuksesta, innovaatiopalveluista, sivistystoimesta sekä sosiaali- ja terveys-

palveluista. 
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3.4 Joukkoliikenteeseen liittyvä päätöksenteko 

Kuntien joukkoliikenteeseen liittyvien tehtävien hoitoon nimetty vastuutaho 

vaihtelee suuresti. Suurilla kaupunkiseuduilla tehtävät kuuluvat erilliselle jouk-

koliikenneyksikölle ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla joukkoliikenneinsinööreil-

le tai henkilöliikennelogistikoille. Pienissä kunnissa joukkoliikennetehtäviä hoi-

detaan useimmiten oman pääasiallisen toimen ohella. 

 

Joukkoliikennelain muutos ja joukkoliikenteen järjestämisen muuttuminen on 

tuonut kaupunkiseuduille mahdollisuuden uusien viranomaisalueiden perus-

tamiseen. Viranomaistoiminnan myötä näillä kunnilla on mahdollisuus ja sa-

malla myös vastuu joukkoliikenteen kehittämisestä omalla alueellaan. Kunnal-

listen ja seudullisten viranomaisalueiden perustaminen on helpottanut myös 

keskuskaupunkien vieruskuntien tilannetta. Seudullisen toiminnan lisääntyes-

sä kunnat voivat jatkossa yhteistyössä kehittää joukkoliikennettä omien tavoit-

teidensa mukaisesti ja samalla hyödyntää yhteisiä henkilöresursseja liikenteen 

suunnittelussa.    

     

Jyväskylän seudulla yhteistoimintasopimuksen mukaisissa henkilökuljetuksis-

sa päätöksenteko jakautuu usealle eri toimielimelle. Jyväskylässä, Laukaassa 

ja Muuramessa perusopetuksen kuljetuksista päättää oma lautakunta, samoin 

sosiaali- ja terveystoimen kuljetuksista. Joukkoliikenteeseen liittyvä päätök-

senteko on seudullisen joukkoliikennelautakunnan myötä keskittynyt yhden 

toimielimen hoidettavaksi, mutta edelleen muun muassa kustannuksiin ja kun-

taa koskeviin sopimuksiin liittyviä asioita päätetään ja hyväksytään kunnan 

omissa toimielimissä. (Ks. taulukko 1.) 
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Tehtävä Jyväskylä Laukaa Muurame 

Kuntaa koskevat 

sopimukset hy-

väksyy 

Kaupunginhallitus/ kau-

punginvaltuusto 

Kunnanhallitus / kun-

nanvaltuusto 

Kunnanhallitus / kun-

nanvaltuusto 

Joukkoliikenteen 

järjestäminen 

Seudullinen joukkolii-

kennejaosto 

Seudullinen joukkolii-

kennejaosto 

Seudullinen joukko-

liikennejaosto 

Joukkoliikenteen 

rahoitus 

Kaupunkirakenne-

lautakunta / kaupungin-

hallitus / kaupunginval-

tuusto 

Tekninen lautakunta / 

kunnanhallitus / kun-

nanvaltuusto 

Kunnanhallitus / kun-

nanvaltuusto 

Opetustoimen 

kuljetukset 

Sivistyslautakunta Kasvun ja oppimisen 

lautakunta 

Lapsi- ja perhepalve-

luiden lautakunta 

Sosiaalitoimen 

kuljetukset 

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Asukaspalveluiden 

lautakunta 

Taulukko 1. Henkilökuljetuksia koskeva päätöksenteko kunnissa 

 

Valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien rooli päättävänä toimielimenä on yksi-

selitteinen. Kunnan hallinnon ja talouden kannalta lautakunnat vastaavat 

oman vastuualueensa päätöksistä ja talouden toteutumisesta. Valtuuston ja 

hallituksen tehtävänä on tarkastella kokonaisuutta koko kunnan talouden kan-

nalta. 

 

Perustavaa laatua olevien palveluiden kannalta tilanne on selkeä. On johdon-

mukaista, että kun esimerkiksi sivistyslautakunta tekee muun muassa esi- ja 

perusopetusta koskevia päätöksiä, niin se samalla ottaa kantaa myös oppilai-

den koulumatkakulkemiseen ja maksuttomiin koulukuljetuksiin. 

    

Tukipalveluina toteutettavien palveluiden kannalta tilanne on vaikeasti hallitta-

vissa. Erityisesti tämä näkyy sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa muun mu-

assa henkilökuljetuksia järjestetään hyvin erilaisiin asiakastarpeisiin ja osana 
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muuta palvelua. Tukipalveluihin luettavien henkilökuljetusten suunnittelun ja 

järjestämisen kannalta tilanne ei ole optimaalinen. Kuljetusten jakautuminen 

eri hallinnonalojen ja lautakuntien alaisuuteen lisää tarvetta kuljetusten hallit-

tuun suunnitteluun ja järjestämiseen yhteistoimin. 

3.5 Seudullinen liikennetarjonta 

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen liikennetarjonnan tarkastelussa on otettu 

huomioon joukkoliikenteen ja siihen olennaisesti liittyvien koulukuljetusten jär-

jestäminen sekä paikallisliikennettä täydentävä palvelu- ja asiointiliikenne en-

nen järjestämistapamuutosta.     

3.5.1 Jyväskylän kaupunki 

Joukkoliikenteen tarjonta 

Jyväskylässä joukkoliikenteen palvelukokonaisuus muodostuu Jyväskylän 

paikallisliikenteestä, pidempien yhteysvälien vakio- ja pikavuoroliikenteestä 

sekä palveluliikenteestä.  

 

Paikallisliikenne käsittää noin 40 numeroitua linjaa, joihin sisältyy Jyväskylän 

lisäksi myös Muuramen ja Laukaan kuntakeskusten väliset yhteydet. Vakio-

vuoroliikenteellä tarkoitetaan seutuliikenteen vuoroja lähikuntiin sekä pidempi-

en yhteysvälien vakiovuorolinjoja, joita ajetaan muun muassa Kuopion, Tam-

pereen ja Lahden suuntaan. Pikavuoroliikenne koostuu nopeista yhteyksistä 

kaupunkiseutujen välillä. 

 

Joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät kuuluvat Jyväskylän kaupunkirakenne 

toimialan, liikenne- ja viheralueiden vastuualueeseen kuuluvalle henkilökulje-

tusryhmälle.  

 

Jyväskylän kaupunki on ollut toimivaltainen joukkoliikenteen viranomainen 

omalla alueellaan vuodesta 2009 lähtien. Vuoden 2009 alussa toteutunut kun-

tien yhdistäminen laajensi viranomaisaluetta Jyväskylän maalaiskuntaan ja 

Korpilahdelle. 
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Käytännössä viranomaisen toimivallan alaisuuteen kuuluivat Jyväskylän pai-

kallisliikenteen joukkoliikennereitit, joita liikennöi Koiviston Auto -konserniin 

kuuluva Jyväskylän Liikenne Oy. 

  

Opetustoimen kuljetukset 

Opetustoimen kuljetukset koostuvat perusopetuksen ja esikouluopetuksen kul-

jetuksista.  

 

Kuljetukset järjestetään linja-autoilla, takseilla ja tilausajoilla. Kaikkiaan kulje-

tuksiin on vuosittain oikeutettu noin 2300–2400 oppilasta. Koulujen sisäilma-

ongelmien takia osa kouluista toimii väistötiloissa, jonne kuljetukset on järjes-

tetty erillisillä tilausajokuljetuksilla. Takseilla ajettavat kuljetukset ovat Jyväsky-

län kaupungin kilpailuttamat. 

 

Palveluliikenne 

Jyväskylässä palveluliikenteen tarjonta on jakautunut kolmeen hiukan erityyp-

piseen liikennemuotoon.  

 

Jyväskylän kaupunkialueella ja Säynätsalossa palveluliikennettä ajetaan va-

kioreiteillä ja -aikatauluilla neljän matalalattia-pikkubussin kalustolla. Liikenne-

alue kattaa kaikki kuntien yhdistymistä edeltäneen ”vanhan Jyväskylän” 

asuinalueet, ja kaikilla reiteillä on yhteys Jyväskylän keskustan palveluihin 

mukaan lukien keskussairaalan ja Kyllön terveysaseman palvelut.  

 

Keskustan lisäksi sekä Palokan että Vaajakosken alueilla palveluliikennettä 

ajetaan yhdellä matalalattia-pikkubussilla. Näillä alueilla liikenne suuntautuu 

Palokan tai Vaajakosken taajamien palveluihin. Liikenne on kutsuohjattua ja 

liikennöintialue vaihtelee päivittäin.  

 

Korpilahden alueella joukkoliikenteen vuoroja on täydennetty asiointiliiken-

neyhteyksillä, joita ajetaan ohjeellisilla reiteillä kutsuohjatusti. Ajoista vastaavat 

Korpilahden ja Toivakan taksit. Asiointiyhteydet suuntautuvat Korpilahden ja 

Toivakan kyläkeskuksiin. 
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3.5.2 Laukaa 

Joukkoliikenteen tarjonta 

Laukaan joukkoliikenne koostuu Jyväskylän paikallisliikenteeseen kuuluvista 

linjoista 41,42 ja 43, jotka palvelevat Laukaa – Jyväskylä ja Lievestuore – Jy-

väskylä -yhteysvälejä sekä koulukuljetuksiin suunnattuja vuoroja. Lisäksi seu-

dulliset linjat Äänekosken, Suolahden ja Konneveden suuntaan täydentävät 

joukkoliikennetarjontaa.  

 

Joukkoliikenteeseen liittyviä tehtäviä hoitaa teknisen osaston palvelukoor-

dinaattori osana muuta toimenkuvaa. Seudullisen yhteistoiminnan käynnistyt-

tyä osa tehtävistä on siirtynyt Jyväskylän henkilökuljetusryhmän hoidettaviksi. 

 

Opetustoimen kuljetukset 

Opetustoimen kuljetukset koostuvat perusopetuksen ja esikouluopetuksen kul-

jetuksista, jotka hoidetaan joukkoliikenteellä, takseilla ja asiointi- ja palvelulii-

kenteellä. Taksien ja asiointi- ja palveluliikenteen kilpailutuksista vastaa Lau-

kaan kunta ja joukkoliikenteen kilpailutuksista Jyväskylän kaupunki.   

 

Asiointi- ja palveluliikenne 

Laukaassa toimii asiointi- ja palveluliikenteen Lievestuore - Laukaa -linja, joka 

liikennöi viitenä päivänä viikossa Lievestuoreen ja Laukaan kirkonkylän väliä. 

Lisäksi asiointitaksit mahdollistavat haja-asutusalueilla viikoittaiset yhteydet 

Laukaan kirkonkylälle ja Lievestuoreelle. Laukaan kunta on kilpailuttanut pal-

veluliikenteen. 

 

 

3.5.3 Muurame 

Joukkoliikenteen tarjonta 

Muuramen joukkoliikenne koostuu Jyväskylän paikallisliikenteeseen kuuluvista 

linjoista 13, 13M, 14, 14M, 21 ja 21M, jotka palvelevat Muurame–Jyväskylä ja 

Isolahti–Jyväskylä yhteysvälejä. Joukkoliikennetarjontaa täydentävät lisäksi 

seudulliset linjat Jämsän suuntaan. Muuramen kautta kulkee myös pikavuoro-
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liikennettä Tampereen, Turun, Lahden ja Helsingin suuntiin, mutta ne eivät 

poikkea kuntakeskuksessa, vaan ajavat kuntakeskuksen ohi 9-tietä pitkin. 

 

Joukkoliikenteeseen liittyviä tehtäviä hoitaa teknisen toimen suunnitteluinsi-

nööri oman toimensa ohella. Seudullisen yhteistoiminnan alkamisen jälkeen 

osa tehtävistä on siirtynyt hoidettavaksi Jyväskylän henkilökuljetusryhmälle. 

 

Opetustoimen kuljetukset 

Opetustoimen kuljetukset koostuvat perus- ja esikouluopetuksen kuljetuksista, 

jotka hoidetaan joukkoliikenteellä, takseilla ja palveluliikenteellä. Taksien ja 

palveluliikenteen kilpailutuksista vastaa Muuramen kunta ja joukkoliikenteen 

kilpailutuksista Jyväskylän kaupunki.   

 

Palveluliikenne 

Muuramessa toimii Monari-monipalveluliikenne, joka liikennöi arkisin Muura-

men eri alueilla tarjoten kuljetuksia Muuramen kuntakeskukseen. Muuramen 

kunta on kilpailuttanut palveluliikenteen. 

 

4 Viranomaistoiminnan vaatimukset 

Käynnissä oleva joukkoliikenneuudistus pohjautuu EU:n palvelusopimusase-

tuksen (PSA) ja sen pohjalta säädettyyn joukkoliikennelakiin. Molemmissa 

edellytetään markkinoiden vapautumista ja markkinaehtoisen liikenteen lisää-

mistä. Muutos on merkittävin vuosikymmeniin ja se on aiheuttanut vastarintaa 

alalla, jonka toimintamallit ovat pitkään olleet lupakäytänteistä johtuen liiken-

nöitsijävetoisia. Joukkoliikenteen viranomaistoiminta-alueiden lisääntyminen ja 

viranomaisten omilla alueillaan tekemien järjestämistapapäätösten perusteella 

liikenteen hallinta siirtyy viranomaisille. Liikenteen määrän ja tarpeellisuuden 

arviointi tehdään palvelutasomäärittelyiden perusteella.  

 

Toimivaltaiset viranomaiset päättävät miten joukkoliikenne niiden omalla alu-

eella on tarkoituksenmukaisinta järjestää. Järjestettävä liikenne voidaan järjes-

tää markkinaehtoisesti ilman julkista tukea tai kilpailuttamalla. 
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4.1 Lakisääteiset vaatimukset 

Sovellettavan lainsäädännön perusteella toimivaltainen viranomainen vastaa 

toimivalta-alueensa palvelutasomäärittelyn tekemisestä sekä siitä, mitä järjes-

tämistapaa liikenteen järjestämiseen käyttää. Tämän lisäksi lakiin on määritel-

ty myös tehtäviä, jotka vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä seudullinen tai 

kunnallinen viranomainen vai ELY-keskus. 

 

Viranomaisten keskinäinen toimivaltajako on määritelty joukkoliikennelain 

14§:ssä, jossa myös velvoitetaan viranomaisyhteistyöhön tarpeellisin osin. 

 

Yhteiset tehtävät 

- Palvelusopimusasetuksen mukaisessa liikenteessä viranomainen vas-

taa palveluiden määrittelystä. Vastuu reittien ja aikataulujen suunnitte-

lusta on joko viranomaisella tai liikennöitsijällä (Joukkoliikennelaki 5§). 

- Viranomaisen tulee suunnitella joukkoliikenteen palvelut ensisijaisesti 

seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina. Suunnittelussa tulee huo-

mioida eri väestöryhmien tarpeet.  

- Viranomaiset toimivat yhteistyössä toisten viranomaisten kanssa ja 

muiden kuntien kanssa (Joukkoliikennelaki 6§) 

 

Seudullinen viranomainen 

- Myöntää omaa aluettaan koskevat reitti- ja kutsujoukkoliikenneluvat 

(Joukkoliikennelaki 12§ ja 13§) 

- Myönnettyjen reitti- ja kutsujoukkoliikennelupien valvonta (Joukkoliiken-

nelaki 30§) 

 

 

ELY-keskus 

- Kansainvälisen liikenteen luvat ja valvonta, pois lukien laissa määritellyt 

erilliskohdat koskien muun muassa Ahvenanmaan liikennettä, kabo-

taasiliikennettä ja satunnaista kansanvälistä liikennettä (Joukkoliikenne-

laki 15§). 

- Joukkoliikennelupien myöntäminen (Joukkoliikennelaki 10§) 

- Useamman viranomaisalueen kautta kulkevien reittien luvat 
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- Joukkoliikenneluvallisten yritysten valvonta (Joukkoliikennelaki 30a§) 

4.2 Palvelutason määrittely 

Joukkoliikennelain (869/2009) 4§:n mukaan joukkoliikenteen toimivaltaiset vi-

ranomaiset ovat velvollisia määrittämään toimivalta-alueensa palvelutason. 

Lain 60§ mukaan määrittelyn tuli olla valmiina vuoden 2011 loppuun mennes-

sä. 

 

Liikennevirasto on julkaissut palvelutasomäärittelyn tekemisestä ohjeen (Lii-

kenneviraston ohjeita 7/2010), jossa on kuvattu määrittelyprosessi, osapuolet 

sekä eri palvelutasotekijät. Ohjeen tavoitteena on valtakunnallisesti yhteismi-

tallisten ja vertailukelpoisten määrittelyiden tekeminen siten, että niitä voidaan 

käyttää myös liikenteen suunnittelun lähtökohtana. Ohjetta on täydennetty 

2011 julkaistulla ohjeella (Liikenneviraston ohjeita 15/2011), jossa tarkenne-

taan palvelutasoluokkia ja määrittelykriteerejä. 

 

Palvelutasomäärittelyn kolme päätehtävää: 

1. Ilmaista joukkoliikenteen tahtotila alueellisten käyttäjätarpeiden ja lii-

kennepoliittisten tavoitteiden lähtökohdista. 

2. Yhteistoiminnan kehittäminen eri osapuolten kesken ja yhteistoiminnan 

kehityksen turvaaminen. 

3. Osapuolten sitouttaminen määritellyn palvelutason toteuttamiseen. 

 

Kuvio 2. Palvelutason määrittelyprosessi (Ohje joukkoliikenteen palvelutason 

määrittelyyn. 2010. 19) 



 

32 

 

 

 

 

 

Palvelutason määrittelyprosessi kuvaa eri toimien vaikutusta ja toisaalta myös 

palvelutason toteuttamisen ajallista kestoa. (Ks. kuvio 2.)  

 

Palvelutasomäärittelyn toteutumista seurataan vuosittain ja sitä tarkistetaan 

määräajoin. Lähtökohtaisesti määrittely tehdään 3-8 vuoden välein, mutta 

määrittelyä voidaan tarkistaa myös lyhyemmissä ajanjaksoissa. Määrittelyä on 

tarpeen tarkistaa, mikäli toimintaympäristössä tapahtuu liikenteen kysyntään 

vaikuttavia muutoksia, kunnan palveluverkko muuttuu tai liikenteen järjestämi-

seen varatut resurssit eivät vastaa asetetun palvelutason täyttymisen vaati-

muksia. 

 

Muutoksia voi aiheuttaa muun muassa: 

- Yhdyskuntarakenteen muuttuminen kaavoituksen ja asuinalueiden ra-

kentumisen myötä 

- Terveyspalveluiden tai koulujen palveluverkon muuttuminen 

- Kuntatalouden muutokset, jotka vaikuttavat myös joukkoliikenteen pal-

veluiden järjestämiseen 

 

Palvelutason määrittely kytkeytyy kiinteästi alueellisiin, seudullisiin ja kunta-

kohtaisiin maankäyttöä, liikennejärjestelmää, joukkoliikennettä ja muuta liik-

kumista koskeviin suunnitelmiin. Se siis sekä täydentää muita suunnitelmia et-

tä myös tarjoaa rajapinnan joukkoliikenteen järjestämiseen. (Ks. kuvio 3.) 
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Kuvio 3. Palvelutasotavoitteiden liityntä muihin suunnitelmiin (Ohje joukkoliikenteen 

palvelutason määrittelyyn. 2010. 9) 

 

Liikenneviraston ohjeen mukaisesti alueellisen palvelutason määrittely tulisi 

tehdä yhteysvälikohtaisesti, valiten yhteysväleiksi valittaisiin alue-, kaupunki- 

ja kuntakeskusten väliset yhteydet. Kaupunkiseuduilla yhteysväleiksi voidaan 

ottaa myös eri asuinalueiden ja keskustan välisiä yhteyksiä.  

 

Palvelutasomäärittelyssä korostuu matkaketjuajattelu, jossa kaikkien yhteyk-

sien ei tarvitse olla suoria yhteyksiä, mutta kuitenkin sellaisia, että ne mahdol-

listavat liikkumisen alueilla ja eri alueiden välillä sekä liitynnän myös kaukolii-

kenteen verkostoon.  
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Taulukko 2. Alueellisen joukkoliikenteen palvelutasoluokat (Alueellisen joukkoliiken-

teen palvelutasomäärittelyssä käytettävät kriteerit. 2011, 8) 

 

Palvelutason määrittelyssä käytetään kuutta eri luokkaa: kilpailutaso, houkut-

televataso, keski-, peruspalvelu-, minimi- ja lakisääteinen taso. Tasoja kuva-

taan määritelmän ja tavoitteen avulla, eli kuvailemalla miten ne vastaavat liik-

kumistarpeisiin. Tasolle asetettu tavoite on lisäksi purettu määrällisin ja laadul-

lisiin tekijöihin. (Ks. taulukko 2.) 

4.3 Jyväskylän kaupunkiseudun palvelutason määrittely 

Jyväskylän toimivalta-alueella joukkoliikenteen palvelutason määrittely aloitet-

tiin jakamalla Jyväskylän toimivalta-alue osa-alueisiin alueiden ominaisuuksi-

en ja joukkoliikenteen kysyntäpotentiaalin perusteella.  

 

Osa-alueiden muodostamisessa apuna käytettiin Suomen ympäristökeskuk-

sen ja Tilastokeskuksen ylläpitämän yhdyskuntarakenteen seurantajärjestel-

män (YKR-aineisto) tietoja. Aineisto sisältää paikkatietopohjaiset tiedot yhdys-

kuntarakenteen keskeisistä tekijöistä: väestöstä, rakennuksista, asunnoista, 
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työpaikoista, työvoimasta, työmatkoista, asuntokunnista, autonomistuksesta, 

maankäytöstä, lomarakennuksista ja kaupasta. Aineisto on saatavissa 250m x 

250m ruututietoaineistona.  

 

Jyväskylän toimivalta-alueella joukkoliikenteen palvelutarpeiden hahmottami-

sessa lähtökohtana oli tarkastella kokonaisuuksia, joten aineistoa päädyttiin 

arvioimaan vähintään neljän ruudun kokonaisuuksina. 

 

Kysyntäpotentiaalin tunnistamisessa apuna käytettiin vuonna 2009 toteutetun, 

laajan seudullisen liikennetutkimuksen autoliikenteen kysyntämatriisia, jonka 

perusteella saatiin selville eri alueiden väliset matkavirrat.      

 

YKR-aineiston ja liikennetutkimuksen tietojen perusteella matkavirtojen muo-

dostumiseen osoittautui eniten vaikuttavan osa-alueen väestötiheys ja alueen 

sijoittuminen keskustan, työpaikkojen ja palveluiden suhteen.   

 

Jyväskylän kaupunkiseudulla palvelutasotavoitteiden määrittelyssä käytettiin 

alueiden väestötiheyttä seuraavasti: 

- Kilpailutaso  yli 40 asukasta/ha 

- Houkutteleva taso 20-40 asukasta/ha 

- Keskitaso  10-20 asukasta/ha 

Peruspalvelu- ja minitasolle ei määritelty asukastiheyttä 

 

Palvelutason määrittelyn pohjana käytettiin joukkoliikenteen nykyistä vuorotar-

jontaa ja arviota siitä, toteuttaako se halutun palvelutason. Vuorotarjonnassa 

on huomioitu kaupunkiseudun paikallisliikenteen tarjonta sekä kaupunkiseutua 

palvelevan, alueen ulkopuolelta tulevan joukkoliikenteen tarjonta. 

 

4.4 Järjestämistapavaihtoehdot 

Joukkoliikenteen lainsäädännön muutoksen ja toimivaltaisten viranomaisten 

määrän kasvun lisäksi joukkoliikenteeseen vaikuttaa eri toimialueiden viran-

omaisten päätökset liikenteen järjestämistavasta. Muutos joukkoliikennepalve-

luissa koskee koko maata, mukaan lukien pitkän matkan pikavuoroliikenteen, 
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alueellisen tai seudullisen joukkoliikenteen ja kuntien sisäisen paikallis- tai 

kaupunkiliikenteen.  

 

Toimivaltaisten viranomaisten käytössä on useampia vaihtoehtoja järjestämis-

tavan valintaan. Käytännössä pääjako tehdään markkinaehtoiseen tai kilpailu-

tettuun liikenteeseen (PSA-liikenne). Kilpailutetussa liikenteessä ovat vaihto-

ehtoina lisäksi oma tuotanto, käyttöoikeussopimukset sekä bruttomallin mu-

kainen liikenne. Myös eri järjestämistapamallien yhdistely on mahdollista. 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön järjestämistapaselvityksessä (LVM:n julkaisu 

12/2012) on käsitelty eri järjestämistapojen valintaa ja näiden arvioituja vaiku-

tuksia joukkoliikenteen asiakkaan, toimivaltaisen viranomaisen ja liikennöitsi-

jän kannalta. (Ks. kuvio 4.) 

 

 

Kuvio 4. Joukkoliikenteen vaihtoehtoiset järjestämistavat (Jyväskylän kau-

punkiseudun joukkoliikennesuunnitelma. 2012. 45) 

 

Järjestämistavan valinta perustuu toimivaltaisen viranomaisen selvityksiin sii-

tä, toteutuuko oman toimivalta-alueen tavoiteltu joukkoliikenteen tarjonta ilman 

julkista tukea vai ei. Käytännössä linja-autoilla ajettava pitkämatkainen pika-
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vuoroliikenne on ainoa täysin markkinaehtoisesti toimiva joukkoliikennemuoto. 

Raideliikenteessä, seudullisessa kuntien välisessä liikenteessä, kuntien sisäi-

sessä lähiliikenteessä ja kaupunkiliikenteessä on aina mukana myös julkista 

tukea valtionavustusten tai kaupunkien tukien muodossa.   

4.4.1 Markkinaehtoinen malli 

Markkinaehtoisessa mallissa joukkoliikenteen palvelut tuotetaan vapaan kil-

pailun pohjalta eikä liikenteenharjoittajien välistä kilpailua rajoiteta. Liikentee-

seen ei makseta julkista tukea. Viranomainen myöntää liikenteenharjoittajaan 

kohdistuvien vaatimusten täyttyessä liikennöitsijälle markkinaehtoiseen liiken-

teeseen tarvittavan reittiliikenneluvan. Viranomainen ei puutu markkinoiden 

toimintaan. Malli soveltuu kaukoliikenteeseen ja suurempien asutuskeskitty-

mien väliseen liikenteeseen. (Selvitys linja-autoliikenteen järjestämistavoista. 

2012. 6) 

 

Koska tarjonta perustuu kysyntään, se tarkoittaa käytännössä liikenteen tar-

jonnan ohjautumista tuottaville yhteysväleille ja tarjonnan ajalliseen rajaami-

seen. Haja-asutusalueiden sekä ilta- ja viikonloppuliikenteen tarjonta voi olla 

hyvin rajallista. Markkinaehtoista liikennettä voidaan täydentää viranomaisen 

ostoliikenteellä. 

4.4.2 Palvelusopimusasetuksen mukaiset mallit 

 

Palvelusopimusasetuksen (jatkossa PSA) mukaisten järjestämistapojen valin-

nassa viranomainen tekee päätöksen siitä, että se haluaa varmistaa liikenteen 

tarjonnan monilukuisempana, luotettavimpana, korkealaatuisempana tai edul-

lisempana kuin mitä markkinaehtoinen liikenne voisi tarjota. PSA-malleja käyt-

täessään viranomainen asettaa ja määrittelee liikennöitsijöille julkisen palvelun 

velvoitteita, korvaa velvoitteista aiheutuneita kustannuksia ja/tai myöntää yk-

sinoikeuksia vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. PSA:n 

mukainen liikenne voidaan järjestää suorahankinnalla tai kilpailuttamalla. Suo-

rahankinnan rajoituksista on joukkoliikennelaissa erilliset määrittelyt.  

(Selvitys linja-autoliikenteen järjestämistavoista. 2012. 20) 
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Bruttomalli 

Bruttomalli soveltuu parhaiten alueille, joissa liikennekokonaisuudet ovat suu-

ria, liikennetarjonta laajaa ja matkustajamäärät mahdollistavat liikenteen mo-

nipuolisen ja kattavan tarjonnan suunnittelun. Bruttomalli on ollut käytössä tä-

hän asti vain suurilla kaupunkiseuduilla (pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampe-

re). (mt.) 

 

Bruttomallissa liikenteestä saadut asiakastulot ohjautuvat toimivaltaiselle vi-

ranomaiselle. Liikennöitsijä saa liikennöintikorvauksen, joka määräytyy yleen-

sä ajopäivien, linjatuntien ja linjakilometrien perusteella. Liikennöitsijän kannal-

ta bruttomalli on tasapuolinen ja mahdollistaa myös uusien yrittäjien tulemisen 

alueelle. Liikennöitsijät kilpailevat palvelun tuottamisesta, mutta eivät asiak-

kaista. Toisaalta liikennöitsijöiden osaamista liikenteen suunnittelusta ei pysty-

tä täysimääräisesti hyödyntämään. (mt.)   

 

Bruttomallissa viranomainen suunnittelee liikenteen ja kantaa asiakastuloris-

kin. Liikenteen suunnitteluun kuuluu linjojen ja reittien suunnittelu sekä aika-

taulujen laadinta. Viranomainen vastaa myös asiakaspalveluverkon luomises-

ta, käytettävistä lipputuotteista, lippujen hinnoittelusta, liikenteen informaation 

tuottamisesta, viestinnästä ja markkinoinnista. (mt.) 

 

Viranomaisen kannalta bruttomallin heikkoutena on, että liikenteen matkusta-

jamäärien lasku tai nousu ei suoraan vaikuta liikennöitsijän saamaan tuloon. 

Näin se ei myöskään kannusta liikennöitsijää liikenteen kehittämiseen. Tässä 

tapauksessa viranomaisen tehtäväksi jää liikenteen seuranta ja laadun val-

vonta. Erilaisia bonus-sanktio -menetelmiä on mahdollista käyttää, jotta liiken-

nöitsijä saadaan sitoutumaan liikenteen laatutason säilyttämiseen ja paranta-

miseen. 

 

Käyttöoikeussopimus 

Käyttöoikeusmalleissa liikennöitsijälle myönnetään kilpailuttamalla tai määritel-

lyin rajoituksin myös suorahankintana yksinoikeus alueen tai yksittäisen reitin 

liikennöintiin. Käyttöoikeusmalleissa liikenteen suunnitteluvastuuta voidaan ja-
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kaa viranomaisen ja liikenteenharjoittajan välillä. (Jyväskylän kaupunkiseudun 

joukkoliikennesuunnitelma. 2012. 46) 

 

Käyttöoikeusmallit poikkeavat bruttomallista siinä, että käyttöoikeussopimuslii-

kenteessä liikennöitsijä saa sopimuskorvausten lisäksi myös asiakastulot. 

Malli muistuttaa kuntien ja ELY-keskusten aikaisemmin käyttämiä hankinta-

menettelyitä niin sanotun nettomallin mukaisissa hankinnoissa. Oleellisin ero 

aikaisempaan nettomalliin on se, että aiemmin tilaajan suunnittelemasta liiken-

teestä siirrytään liikenteeseen, jossa myös palvelun tuottaja voi suunnitella lii-

kennettä hankinnan reunaehtojen mukaisesti. Tällöin liikennöitsijä kantaa sel-

keämmin myös palvelun käytöstä aiheutuvan riskin, joka vaikuttaa suoraan 

palvelun tuottamisesta saataviin asiakastuloihin. 

 

Alueellinen käyttöoikeussopimus 

Aluekohtaisissa käyttöoikeussopimuksissa palvelun tilaaja määrittelee liiken-

teen vähimmäisvaatimukset alueen asetettujen palvelutasotavoitteiden mukai-

sesti ja liikennöitsijä suunnittelee liikenteen näiden vaatimusten mukaisesti. 

Malli on markkinaehtoisempi kuin bruttomalli, koska liikennöitsijä voi omaa 

toimintaa kehittämällä ja liikennetarjontaa parantamalla myös lisätä liikentees-

tä saatavia asiakastuloja. (Selvitys linja-autoliikenteen järjestämistavoista. 

2012. 28) 

 

Aluekohtaisissa käyttöoikeussopimuksissa sopimuskohteen alueellinen rajaus 

on määriteltävä maantieteellisesti järkevien liikennekokonaisuuksien pohjalta, 

jotka ovat liiketaloudellisesti liikennöitsijää kiinnostavia. (mt.)   

 

Aluekohtaisessa mallissa liikennöitsijä pystyy hyödyntämään omaa liikenne-

suunnitteluaan autokiertojen laatimisessa ja aikataulujen suunnittelussa. Alue-

kohtaisen käyttöoikeussopimuksen käyttäminen edellyttää hankintavaiheessa 

niin palvelun tilaajalta kuin tuottajalta tarkempaa tietoa olemassa olevasta lii-

kenteestä ja siitä saatavista asiakastuloista. Malli suosii siten alueella liiken-

nettä aikaisemmin ajaneita liikennöitsijöitä ja asettaa näin tarjoajat eriarvoi-

seen asemaan. (mt.) 

 



 

40 

 

 

 

 

Aluekohtainen käyttöoikeussopimusmalli soveltuu alueille, joissa liikennetar-

jonta voidaan toteuttaa useamman linjan ja reitin kokonaisuuksina ja jossa lii-

kennöitsijä pystyy hyödyntämään omaa suunnitteluaan ja liiketoimintaosaa-

mistaan liikennekokonaisuuden muodostamiseksi. (mt.) 

 

Reittikohtainen käyttöoikeussopimus (nettomalli) 

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus eli nettomalli on alueellisen käyttöoike-

ussopimuksen yksinkertaistettu malli, jossa alueen sijasta sovitaan vain tietyn 

reitin liikenteestä tilaajan määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Liikenteen 

sopimusehdoilla voidaan suunnitteluvastuuta siirtää myös joiltain osin liiken-

nöitsijälle. (mt.) 

 

Myös tässä mallissa liikennöitsijällä on lipputuloriski. Liikennöitsijä voi omaa 

palveluaan kehittämällä parantaa liikenteestä saatavia asiakastuloja. Toimival-

tainen viranomainen voi määritellä palvelua koskevia hintavelvoitteita käytet-

täviin lipputuotteisiin, mutta liikennöitsijälle voidaan antaa mahdollisuus myös 

omien lipputuotteiden myyntiin. (mt.) 

 

Nettomalli kannustaa liikennöitsijää hyvään palveluun, vaikkakin vaikutus-

mahdollisuus rajoittuu lähinnä asiakaspalveluun ja käytettävään kalustoon. 

(mt.) 

 

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus soveltuu parhaiten heikon kysynnän alu-

eille, joissa liikenteen tarjonta ja kysyntä ovat vakiintuneet. (mt.) 

4.5 Järjestämistavan valinta 

Nykymuotoisena toimivan joukkoliikenteen toimintamalli on muuttunut EU:n 

palvelusopimusasetuksen ja sitä kansallisella tasolla toteuttavan joukkoliiken-

nelain muutosten myötä. Joukkoliikenteen viranomaisalueiden lisääntyminen 

on lisännyt toimintamallien vaihtelua eri alueilla tehtyjen järjestämistapavalin-

tojen mukaisesti.  

 

Jokainen toimivaltainen viranomainen tekee päätöksen joukkoliikenteen järjes-

tämistavasta oman alueensa osalta. Päätöksen taustalla on joukkoliikennelain 
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vaatimus alueen palvelutason määrittämisestä sekä viranomaisen näkemys 

järjestämistavasta, joka parhaiten tukee oman alueen joukkoliikenteen järjes-

tämistä ja asetettuja tavoitteita. 

 

Joukkoliikennelaki velvoittaa viranomaiset yhteistyöhön, mutta laki ei rajaa vi-

ranomaisen käytössä olevia vaihtoehtoja tai niiden vaihtelua viranomaisaluei-

den välillä. Käytännössä tämä näkyy selkeimmin alueilla, joissa on vahva, it-

senäisenä tai seudullisena viranomaisena toimiva keskuskaupunki ja sitä ym-

päröivä pienempien kuntien verkko, jonka liikenteestä vastaa alueellinen ELY-

keskus. 

 

Keskuskaupungin liikenne painottuu kaupunkimaiseen, tiheään ja hyvän pal-

velutarjonnan joukkoliikenteeseen, jossa tavoitteena on joukkoliikenteen kul-

kutapaosuuden kasvattaminen. ELY-keskuksen alueelle siirryttäessä liikenne 

painottuu seutujen väliseen liikenteeseen, jolla pyritään turvaamaan opiskelu- 

ja työmatkaliikenteen tarpeet sekä yksittäisten kuntien sisällä toimivat liiken-

nekokonaisuudet.  

 

Viranomaisalueiden rajat ylittävä liikenne kuuluu ELY-keskuksen hallinnoi-

maan liikenteeseen, joten se on huomioitava myös keskuskaupungin liiken-

teen suunnittelussa. Tämä näkyy selkeimmin keskuskaupungin sisääntulo-

väylillä, jossa viranomaisalueiden liikenne yhdistyy. Eri viranomaisten hallin-

noima liikenne voi ajaa samoja reittejä, jotka täydentävät keskuskaupungin 

joukkoliikennetarjontaa. Vaikka viranomaisalueiden lähtökohdat järjestämista-

pavalinnalle ovat erilaiset, niiden tulee tukea kuitenkin toistensa toimintaa.   

 

Järjestämistavan valintaan vaikuttavat viranomaisalueen alueellisen kehityk-

sen ja sitä tukevan joukkoliikenteen strategiset tavoitteet. Strategisten tavoit-

teiden lisäksi on otettava huomioon eri järjestämistapojen vaikutukset ja vel-

voitteet myös palvelua järjestävälle viranomaiselle.  

 

Viranomaisen järjestämistavan valintaan vaikuttavat strategiset tekijät:  

- Toimivalta-alueen kehitysnäkymät (väestökehitys, työ- ja opiskelumah-

dollisuudet) 

- Maankäytön kehittyminen ja liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteet 
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- Liikenneverkon kehittyminen ja joukkoliikenteen toimintaolosuhteiden 

kehittäminen (pysäkkiverkko, liikennevaloetuudet, bussikaistat) 

- Alueen liikennepoliittiset tavoitteet (matkatapaosuuksien muutostavoit-

teet, joukkoliikenteen käytön edistäminen) 

- Joukkoliikenteen nykyinen käyttö sekä joukkoliikenteen tarjonta ja vuo-

rojen määrä ajallisesti (eri viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina) sekä 

määrällisesti 

4.6 Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestä-

mistavan valinta 

Jyväskylän kaupunkiseudulla joukkoliikenteen järjestämistapaa käsiteltiin 

joukkoliikennesuunnitelman laadinnan yhteydessä vuonna 2012. Suunnitel-

massa todettiin, että alueella on erittäin hyvät lähtökohdat joukkoliikenteen 

kehittämiselle muun muassa seuraavista syistä: 

- Alueen asukasmäärä 159 800 ja väestöennuste on nouseva 

- Jyväskylän kaupunkiseutu on kehittyvä työ- ja opiskelupaikka-alue, jos-

sa joukkoliikennettä kehitetään tiiviissä yhteistyössä maankäytön ja lii-

kennejärjestelmäsuunnittelun kanssa. 

- Seudun liikennepoliittiset tavoitteet tukevat joukkoliikenteen kehittämis-

tä ja matkamäärien kasvua. 

- Seudulla tavoitellaan joukkoliikenteen korkeaa palvelutasoa 

- Seudulla lähtökohtana on yhtenäinen lippujärjestelmä, johon liittyy 

myös alueen ulkopuolelta tuleva joukkoliikenne 

- Kaupunkiseudun linja-autokaluston määrä on verrattain suuri (ruuhka-

aikoina noin 100 autoa) 

 

Joukkoliikennesuunnitelmassa ehdotettiin Jyväskylän kaupunkiseudun joukko-

liikenteen järjestämistavaksi bruttomallia. 
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Joukkoliikennesuunnitelman valmistumisen jälkeen järjestämistavan valintaa 

käsiteltiin seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa 25.10.2012 sekä 

13.12.2012. Järjestämistavaksi valittiin bruttomalli seuraavin perustein: 

- Bruttomallissa toimivaltaisella viranomaisella on parhaimmat mahdolli-

suudet toteuttaa seudun liikennepoliittisia tavoitteita ja saavuttaa jouk-

koliikenteen tavoitteellinen palvelutaso.  

- Bruttomallissa joukkoliikenne voidaan integroida parhaiten maankäytön 

ja liikennejärjestelmän suunnitteluun, mikä on Jyväskylän kaltaisella 

kaupunkiseudulla äärimmäisen tärkeää. 

- Reitteihin, liikenteen tarjontaan, lipputyyppeihin ja lippujen hintoihin (yh-

tenäinen lippujärjestelmä) voidaan tehdä helpoimmin muutoksia jopa lii-

kennöintisopimuksen aikana.  

- Käytännössä bruttomalli on helpoimmin hallittavissa, toimivaltaisen vi-

ranomaisen omassa päätäntävallassa ja siitä on hyvää kokemusta Hel-

singin seudulta, Turusta ja Tampereelta.  

- Bruttomallissa myös liikenteen hankinta on riskittömämpää ja uusien 

yrittäjien markkinoille tulo helpompaa, koska matkustajamäärillä ja lip-

putuloilla ei ole liikennöitsijän tulojen muodostumisen kannalta merkitys-

tä. 

- Viranomaisen lisääntyviä resurssitarpeita voidaan hillitä sisällyttämällä 

koulu- ja sosiaalipuolen kuljetusten hoitamiseen liittyviä tehtäviä Jyväs-

kylän kaupungin henkilökuljetusryhmän tehtäviin. 

 

Päätöksenteon yhteydessä erilaisten PSA-mallien yhdistämistä ei suositeltu, 

koska tällöin edellä kuvatut bruttomallin edut eivät toteudu täysimääräisesti. 

Varsinkin uuteen joukkoliikennejärjestelmään siirtymisen alkuvaiheessa voi ol-

la tarpeen tehdä nopeitakin muutoksia esimerkiksi vyöhykepohjaisten lippujen 

hintoihin tai jopa linjojen reitteihin. Näillä on käyttöoikeussopimusmalleissa 

vaikutuksia myös liikennöitsijöiden toimintaan ja asiakastulotasoon.  

 

Bruttomallissa, jossa lipputuloriski on toimivaltaisella viranomaisella, nopeatkin 

muutokset ovat mahdollisia, koska liikennöitsijän tulonmuodostus riippuu ajo-

suoritteista. Käyttöoikeussopimuksessa nopeat muutokset voivat muodostua 

haasteellisiksi, jos niitä ei ole kuvattu riittävän tarkasti hankinnan tarjouspyyn-

tövaiheessa.  
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Asukkaiden tasapuolisen kohtelun nimissä on tärkeää, että kaikessa Jyväsky-

län toimivaltaisen viranomaisen järjestämässä liikenteessä on jokaisena ajan-

kohtana yhtenäinen lippujärjestelmä ja yhtenäiset tariffit. PSA-mallien yhdis-

telmä lisää joidenkin liikenteiden osalta riskiä tavoitteen toteutumisessa. Jär-

jestämistavan valinnassa ratkaisuesitystä tuki myös se, että joukkoliikentees-

sä vaihtoehtoisesta käyttöoikeussopimusmallista ei ole kokemusta Suomessa.   

 

5 Viranomaistoiminnan käynnistäminen 

Julkisen kuntaorganisaation tuottama palvelu pohjautuu kunnan tehtäviin julki-

sen palvelun toteuttamisesta, osin lakisääteisten velvoitteiden ja osin kunnan 

tavoitteleman tahtotilan mukaisesti.  Tahtotilan toteuttaminen tuodaan esiin 

strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta. Asiakkaalle ja kuntalaiselle 

näkyvä palvelu on velvoitteiden sekä strategian tavoitteiden kautta toteutettu 

toimintamalli. 

 

Julkisyhteisön vaikeutena yksityisen sektorin toimijaan verrattuna on julkisen 

toiminnan erityispiirteet, joita ei yksityisellä puolella ole. Näitä erityispiirteitä 

ovat: 

- julkisen palvelun vahva säädössidonnaisuus 

- palveluiden laaja ja yhteisöllinen asiakaskunta 

- toiminnan poliittinen ohjaus 

- julkisorganisaation moniportainen rakenne 

(Kehusmaa, 2010, s. 14) 

 

Palvelutaso- ja järjestämistapapäätösten jälkeen joukkoliikenteen toimivaltai-

sen viranomaisen tulee mukauttaa oma toimintansa tehtyjen päätösten mu-

kaiseksi. Tämä tarkoittaa entisten sekä uusien tehtävien koordinointia ja jär-

jestämistä niin taloudellisesti kuin hallinnollisesti. Aikaisemmin vahvasti liiken-

nöitsijöiden suunnittelemasta ja pääosin ELY-keskusten myöntämästä liiken-

teestä on siirrytty 1.7.2014 toimivaltaisten viranomaisten hallinnoimaan liiken-

teeseen.  
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Järjestämistavasta riippumatta viranomaisten rooli joukkoliikenteen palveluta-

son muotoutumisessa on suuri. Bruttomallissa viranomainen vastaa käytän-

nössä kaikesta liikenteen ja asiakaspalvelun järjestämisestä, palveluiden tuot-

tamisesta sekä joukkoliikenteen viestinnästä ja markkinoinnista. 

 

Liikenteen suunnittelussa viranomainen määrittelee ja hankkii palvelun tasoa 

koskevien päätösten mukaista liikennettä. Bruttomallissa tämä tarkoittaa lii-

kenteen suunnittelua aikatauluja ja autokiertoja myöten. Käyttöoikeusmallissa 

osa liikenteen suunnittelusta voidaan jättää liikennöitsijälle, mutta tässäkin vi-

ranomaisella on vahva ohjaava rooli. 

 

Uuteen toimintatapaan siirtyminen tulee näkymään myös viranomaisalueiden 

kunnissa, kun uuden toimintatavan mukaisia päätöksiä joukkoliikenteen palve-

lutasosta tehdään seudullisesti. Päätöksenteossa voidaan aiempaa monimuo-

toisemmin huomioida alueellisia tarpeita myös kunnan sisällä.  

 

Muutos tuo mukanaan myös taloudellisen vastuun, joka näkyy varsinkin brut-

tomallin toimivalta-alueilla. Liikenteen määrän kasvattaminen vaikuttaa suo-

raan myös kustannusten kasvuun, mikäli samaan aikaan käyttäjämäärissä ei 

tapahdu toivottua muutosta ja asiakastulojen kasvua. Käyttöoikeussopimus-

malleissa muutosten tekeminen edellyttää myös varautumista kustannusten 

nousuun, jos toteutuneet asiakastulot eivät olekaan arvioidulla tasolla. 

 

Muutosvaiheessa ja uusien järjestämistapamallien käyttöön oton ensimmäisi-

nä vuosina kaikkien toimivaltaisten viranomaisten on hallittava kokonaisuutta, 

josta ne eivät ole tässä mittakaavassa aikaisemmin vastanneet.  

5.1 Jyväskylän valmistautuminen tulevaan muutokseen 

Joukkoliikenteen järjestämisvastuun siirtyminen Jyväskylän toimivaltaiselle vi-

ranomaiselle tarkoittaa myös aikaisemmin liikennöitsijän vastuulla olleiden 

tehtävien siirtymistä viranomaiselle. Liikenteen järjestämiseen liittyvän, lakiin 

perustuvan palvelutason määrittelyn ja järjestämistapavalinnan lisäksi viran-

omainen vastaa tehtävistä, jotka siirtyvät viranomaiselle järjestämistapapää-
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töksen perusteella. Viranomainen itse määrittelee, miten tehtävät järjestetään 

ja tehdäänkö ne itse vai ostetaanko palvelu esimerkiksi palvelua tuottavalta lii-

kennöitsijältä. 

 

Jyväskylän joukkoliikenteen viranomaisen tehtäväkenttä 1.7.2014 alkaen: 

 

Joukkoliikenteen hankinta (toteutettu 2013) 

- Sopimuskausien pituuden määrittely ja hankintojen rytmittäminen 

- Liikennöitsijäyhteistyö ja hankinnoista tiedottaminen 

- Tarjouskohteiden suunnittelu 

- Tarjousasiakirjojen valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä muiden 

viranomaisalueiden kanssa 

 

Joukkoliikenteen suunnittelu 

- Linjojen, reittien ja aikataulujen suunnittelu 

- Liikenteen synkronointi ottaen huomioon markkinaehtoinen ja muiden 

viranomaisten liikennetarjonta  

- Linjamuutosten suunnittelu esimerkiksi asuinalueiden rakentumisen tai 

alueellisen palvelutarjonnan muutosten takia (terveysaseman tai koulun 

lakkautus tai uuden asuinalueen huomioon ottaminen joukkoliikennetar-

jonnan säätelyssä) 

 

Asiakaspalvelu ja lipputuotteet 

- Asiakaspalvelupisteen perustaminen (lipunmyynti, tiedottaminen) 

- Jälleenmyyntiverkoston perustaminen 

- Asiakaspalautteiden käsittely 

- Lipputuotteet ja niiden hinnoittelu 

 

Viestintä ja markkinointi 

- Joukkoliikenteen yleistiedotus (Linkki-verkkosivusto, mediatiedotteet) 

- Aikataulujulkaisut (reittikartat, pysäkkikohtaiset aikataulut) 

- Sähköiset informaatiokanavat (reittiopas, Facebook, Linkki-blogi)  

- Avoin data -palvelut 

- Yleismainonta (printti- ja verkkomainonta, tapahtumamarkkinointi) 

- Kampanjat (ilmais- ja alennuspäivät, lippuedut) 
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- Kehittämishankkeet (Bussiloikka-hanke) 

- Yhteistyö oppilaitosten kanssa 

 

Taloushallinta 

- Joukkoliikenteen rahoitus 

- Valtionavustukset 

- Jäsenkuntien osuudet 

- Lipunmyynnin laskutus 

 

Valtakunnallisten rekisterien ylläpito 

- Vallu, valtakunnallinen liikennelupajärjestelmä 

- Waltti, valtakunnallinen lippu- ja maksujärjestelmä 

- Digiroad, valtakunnallinen pysäkkitietojärjestelmä 

 

Liikenteen seuranta 

- Suoritetoteuman tarkistukset (rikemaksut) 

- Kalustoseuranta 

- Sopimusseuranta 

- Asiakaskyselyiden toteuttaminen 

- Bonus-sanktio –järjestelmän soveltaminen 

- Sopimuskorvausten tarkistus 4 kertaa vuodessa 

 

Liikenneinfran kehittäminen 

- Katuverkon muutokset (kadunrakennus, ylläpito) 

- Joukkoliikenne-etuudet (liikennevaloetuudet, bussikaistat) 

- Pysäkit (uudistaminen, ylläpito) 

 

Viranomaisyhteistyö muiden viranomaisalueiden kanssa 

- Reittiliikennelupahakemusten käsittely 

- Siirtymäajan sopimusliikenteen muutoshakemusten käsittely 

 

Jyväskylän seudullisen viranomaisen toiminnassa järjestämistavan muutoksen 

vaikutusta tarkastellaan neljän ydinkohdan kautta. Tässä opinnäytetyössä 

ydinkohdiksi on valittu ne tekijät, joilla on eniten merkitystä muutoksen toteu-

tumiseen ja viranomaisen toiminnan sekä joukkoliikenteen alueellisen toimin-
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taympäristön kehittymiseen. Ydinkohtien tarkastelussa kuvataan aikaisempi 

toimintamalli, tavoitetila ja uusi toimintamalli. 

 

Vertailussa tarkastellaan seuraavia toiminnallisia osa-alueita:  

- Liikenteen hankinta 

- Liikenteen suunnittelu 

- Asiakaspalvelu ja lipputuotteet 

- Viestintä ja markkinointi 

5.1.1 Liikenteen hankinta  

Aikaisempi toimintamalli 

Joukkoliikennepalvelun tuottaminen on aikaisemmin ollut liikennöitsijän vas-

tuulla. Liikennöitsijä on vastannut itsenäisesti liikenteen järjestämisestä, reitti-

en ja aikataulujen suunnittelusta, tiedottamisesta, markkinoinnista, asiakas-

palvelun järjestämisestä kuin aikatauluinformaation ylläpitämisestäkin itsenäi-

sesti. Liikennöitsijän ja kaupungin yhteistyönä on toteutettu pysäkeille aikatau-

lunäyttöihin perustuva informaatiojärjestelmä sekä aikataulu- ja reitti-

informaatiota paikallisliikenneterminaaliin, pysäkeille ja Matkakeskuksen tiloi-

hin.  

 

Jyväskylän kaupungin rooli on pääasiassa ollut huolehtia katuverkon muutok-

sista ja pysäkeistä. Tämän lisäksi kaupungin rooli on ollut rahoittaa lippujen 

hinnanalennuksista aiheutuvia tulonmenetyksiä liikennöitsijälle.   

 

Jyväskylässä, kuten muillakaan kaupunkiseuduilla, ei paikallisliikennettä ole 

aikaisemmin kilpailutettu, vaan sitä on ajettu pääsääntöisesti vanhoilla liiken-

neluvilla, jotka ovat muuttuneet vuonna 2009 siirtymäajan sopimusliikenteeksi. 

Jyväskylässä liikennöitsijänä toiminut Jyväskylän Liikenne Oy on tehnyt talvi- 

ja kesäliikenteen ajokausille ehdotuksen mahdollisista reittejä ja aikatauluja 

koskevista muutoksista. Muutokset on käsitelty Jyväskylän kaupungin joukko-

liikenteestä vastaavassa toimielimessä (kaupunkirakennelautakunnassa vuo-

den 2011 loppuun, sen jälkeen joukkoliikennelautakunnassa ja vuodesta 2013 

alkaen joukkoliikennejaostossa). Muiden viranomaisten hallinnoiman liiken-

teen muutosesitykset on käsitelty virkamiestasolla. 
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Siirtymäajan liikenteeseen ei ole maksettu erillistä liikenteeseen kohdistuvaa 

tukea, joten siirtymäajan liikenne toimii periaatteessa asiakastuloilla. Asiakkai-

den ostamat lipputuotteet ovat kuitenkin sisältäneet kuntien maksamaa seutu- 

tai kaupunkilipputukea. Joukkoliikenteeseen ohjattu tuki on siten kanavoitu 

lipputukien kautta, muttei suoraan yksittäiselle liikennöitsijälle. Kannattamaton 

liikenne on siirtynyt kuntien tai ELY-keskusten ostoliikenteeksi ja liikennettä on 

kilpailutettu 1-3 vuoden sopimuskausiksi.  

 

Kuntien ostamaa liikennettä koskevat päätökset on tehty kunnissa itsenäisesti. 

Kuntien välinen yhteistyö on ollut vähäistä, ja liikenteen synkronointi kuntien 

välillä on jäänyt tekemättä.  

 

Paikallisliikenteen kalustolla ei ole ollut kalustovaatimuksia, jolloin liikennöitsijä 

on voinut itse määritellä, minkä tyyppistä ja ikäistä kalustoa liikenteessä on 

käytetty. Jyväskylän Liikenne Oy:ltä saadun kalustoluettelon perusteella vuon-

na 2013 paikallisliikenteessä käytössä on ollut 98 linja-autoa. Linja-autojen 

päästöluokat olivat 71 autossa Euro 2- ja Euro 3 -tasoa. Muu kalusto oli luoki-

tukseltaan Euro 4-tasoista tai parempaa.  Autokalustosta 15 % oli yli 15 vuotta 

vanhaa, 54 % iältään 8-15 -vuotiasta ja 31 % alle 8 vuotta vanhaa. 

 

Tavoitetila 

Yhteistoimintasopimuksen tavoitetilaksi on määritelty, että joukkoliikenteen kil-

pailutus toteutetaan siten, että saavutetaan kunnille edullisin lopputulos ja eri-

kokoisilla liikennöitsijöillä on mahdollisuus menestyä tarjouskilpailussa. 

 

Uusi toimintamalli 

Liikenteen hankintamekanismi muuttuu siirtymäajan sopimusten umpeutuessa 

ja siirryttäessä viranomaisen hallinnoimaan sekä kilpailuttamaan liikentee-

seen. Jyväskylän kaupungin valitseman järjestämistavan mukaisesti joukkolii-

kenteen hankinnat on kilpailutettava hankintalain säännösten mukaisesti. 

Hankinta on toimintona ainoa, joka pystytään toteuttamaan pääosin ennen jär-

jestämistavan muuttumista. Ensimmäisen hankinnan kokemusten perusteella 

on hyvä arvioida muutostarpeita tuleviin kilpailutuksiin 
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Joukkoliikenteen kilpailutus toteutettiin Jyväskylässä vuonna 2013. Samaan 

aikaan kilpailutuksia oli vireillä myös muilla kaupunkiseuduilla, muun muassa 

Lahdessa, Oulussa, Joensuussa, Kuopiossa ja Lappeenrannassa. Kilpailutuk-

sen ja hankinnan valmistelu oli aloitettu jo edellisenä vuonna ja asiakirjoja 

valmisteltiin yhdessä muiden kaupunkiseutujen kanssa.  Lähtötilanne oli kaikil-

la kaupunkiseuduilla sama: miten kilpailuttaa oman alueen liikenne kokonai-

suudessaan, kun siitä ei ole kokemusta, ja hankinnan laajuus sekä rahallinen 

arvo ovat kuitenkin kuntamittakaavassa merkittävät. Esimerkiksi Jyväskylässä 

hankinnan kustannusarvio kaikkien kohteiden osalta oli yhteensä 120 miljoo-

naa euroa ja pisimmät sopimukset kestoltaan 10 vuotta.  

 

Toimintamallin kehittämisessä ja hankinnan valmistelussa lähtökohtina olivat 

seuraavat seikat: 

 

Liikennekokonaisuuksien suunnittelu 

- Kokonaisuuksien pitäisi olla kiinnostavia erikokoisille liikennöitsijöille. 

Kohteiden koko oli muutamasta autosta yli 20 auton kohteisiin. 

- Myös alueen ulkopuoliset liikennöitsijät kiinnostuisivat ja jättäisivät tar-

jouksia 

 

Viranomaisyhteistyö 

- Eri viranomaisten liikenne täydentää toisiaan myös kilpailutettuna 

- Siirtymäajan sopimusliikenteen toimintaedellytykset säilyvät kilpailutuk-

sista huolimatta 

- Saman suunnan liikenteissä kilpailutuksia tehdään yhteistyössä kau-

pungin ja ELY-keskuksen kanssa 

 

Liikennöitsijöiden informointi 

- Viranomaiset informoivat liikennöitsijöitä tulevista kilpailutuksista. Esi-

merkiksi Jyväskylässä järjestettiin yhteistyössä Keski Suomen ELY-

keskuksen kanssa kolme erillistä tiedotustilaisuutta, joihin osallistui lii-

kennöitsijöitä ympäri Suomea.  

- Hankinta-asiakirjoihin tulevia linjauksia esiteltiin ja niitä oli mahdollista 

kommentoida ennen tarjouspyyntöjen julkaisua. 
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Hankintojen rytmittäminen 

- Tulevina vuosina kilpailutuskohteiden koko arvioidaan uudelleen: onko 

tarvetta lisätä pienien kohteiden määrää purkamalla isoja kohteita? 

- Kohteiden linjat tarkistetaan liikennesuunnittelun kokemusten perusteel-

la, jotta jatkossa liikenne voidaan optimoida kohteittain liikennetarjon-

nan ja kaluston käytön kannalta. 

 

Kalustovaatimukset 

- Kalustovaatimusten yhtenäistäminen eri viranomaisalueilla. Liikennöitsi-

jöiden kannalta kalustovaatimusten alueellinen vaihtelu heikentää mah-

dollisuuksia osallistua kilpailutuksiin.  

- Päästövaatimusten taso nousee: Euro 3-luokan auto on vähimmäisvaa-

timuksena kilpailutetussa liikenteessä. 

- Yksittäisten autojen ja koko kaluston ikävaatimukset mahdollistavat 

laadukkaamman kaluston.  

 

Jyväskylässä hankinnan ratkaisu ajoittui vuoden 2013 loppuun ja tarjousten 

myötä Jyväskylään oli tulossa uutena toimijana Onnibus Oy. Aikaisempi toimi-

ja Jyväskylän Liikenne Oy sai kilpailutuksessa vain yhden kolmen auton koh-

teen.  Hankinnasta tehdyn valituksen ja yritysten keskinäisten neuvotteluiden 

jälkeen Onnibus Oy myi paikallisliikenteen liiketoimintansa ja sopimuksensa 

Koiviston Auto -konsernille. Tuloksena Jyväskylän Liikenne Oy (osana Koivis-

ton Auto -konsernia) jatkoi liikennöitsijänä Jyväskylässä myös 1.7.2014 jäl-

keen. 

 

5.1.2 Liikenteen suunnittelu 

Aikaisempi toimintamalli 

Aikaisemmassa toimintamallissa liikennöitsijöillä on ollut vahva rooli joukkolii-

kenteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä on näkynyt joukkoliikenteen 

palvelutarjonnassa, aikataulujen laadinnassa, autokierroissa ja kalustossa. 

Kaupungin ja kuntien rooli on ollut vastata lähinnä liikenneinfran ylläpidosta ja 

pysäkkikatoksista. Yhteistyössä liikennöitsijän kanssa on toteutettu muun mu-

assa Jyväskylän keskustan pääpysäkkien aikatauluinformaatiojärjestelmä. 
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Liikennöitsijän suunnittelemassa liikenteessä vuorotarjonnan muutokset ovat 

perustuneet aikaisemman liikenteen toteumaan ja siitä saatuihin asiakastuloi-

hin. Tulevan liikenteen suunnittelussa liikennöitsijä on pyrkinyt huomioimaan 

työ-, opiskelu- ja koululaisliikenteen muutoksia siltä osin, kun liikennöitsijän on 

ollut mahdollista saada tietoja eri kuntien koulujen oppilasmääristä, koulupiiri-

en muutoksista tai koulujen aloitus- ja lopetusajoista. Autokiertojen suunnitte-

lussa liikennöitsijä on pystynyt hyödyntämään koko käytettävissään olevan ka-

luston, joten autokierrot on pystytty optimoimaan eri liikenteiden yhdistelemi-

sellä. 

 

Tavoitetila 

Tavoitetilaa koskevat kirjaukset on esitetty yhteistoimintasopimuksessa seu-

raavasti: 

- Liikenne tulee suunnitella siten, että joukkoliikenteen ja henkilökuljetus-

ten palvelutaso paranee ja palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti sekä 

edullisesti. 

- Liikenne suunnitellaan yhteistyössä muiden toimivaltaisten viranomais-

ten kanssa ja viranomaisten liikenteet muodostavat asiakkaalle yhte-

näisen joukkoliikennepalvelun 

- Koordinoidaan sopijakuntien ja niiden eri toimialojen järjestämiä henki-

lökuljetuksia mahdollisuuksien mukaan joukkoliikenteeseen. 

 

Uusi toimintamalli 

Viranomainen vastaa jatkossa joukkoliikenteen palvelutason toteutumisesta. 

Jyväskylässä valitun bruttomalli-järjestämistavan mukaisesti Jyväskylän kau-

pungin tehtäviin kuuluu reittien, aikataulujen ja autokiertojen suunnittelu.  

 

Liikenteen suunnittelun kannalta muutos on oleellinen. Jatkossa Jyväskylän 

kaupungilla on mahdollisuus hyödyntää joukkoliikenteen suunnittelussa kau-

pungin ja kuntien kaavoituksen sekä maankäytön suunnitelmia ja osaltaan 

myös vaikuttaa tehtävään työhön. Suunnittelussa voidaan aiempaa paremmin 

ottaa huomioon eri toimialojen tarpeet ja toisaalta myös vaikuttaa kunnan pal-

veluverkkoa koskeviin suunnitelmiin.  
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Eniten liikenteen suunnitteluun vaikuttava yksittäinen toimiala on perusopetus. 

Toimivaltaisen viranomaisen suunnittelussa tarvitsemat tiedot ovat saatavissa 

suoraan kaupungin ja kuntien perusopetuksesta vastaavilta toimialoilta. Myös 

yhteistyö lukioiden ja muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa voidaan jat-

kossa hyödyntää paremmin toimivien yhteistyöryhmien kautta.  

 

Vaikka liikenteen suunnitteluun saatava tieto onkin jatkossa helpommin saata-

vissa ja hyödynnettävissä, ei se suoraan tarkoita kustannustehokkaampia au-

tokiertoja. Jyväskylän kaupungin suunnittelu koskee vain kilpailutetun liiken-

teen suunnittelua, ja siinäkin suunnitelmat on laadittava kohdekohtaisesti. 

 

Alkuvuosina reitit ja aikataulut tulevat pääosin pysymään aikaisemman tarjon-

nan mukaisina. Kilpailutetun liikenteen alkaessa kokonaan uusia reittejä tuli 

vain kaksi (linjat 4 ja 7), lisäksi linja 5 saa uuden 5K-reittivariaation.  

 

Linja 4 (Viherlandia–Kuokkala–Keskusta–Keskussairaala) täydentää joukkolii-

kennetarjontaa Viherlandian ja Kuokkalan suunnasta, mahdollistaen suorat 

yhteydet keskussairaalle asti. Uuden linjan lisäämiseen vaikutti myös Äijälän-

rannan vuonna 2014 valmistunut asuntomessualue ja sen myötä alueen väes-

tömäärän huomattava kasvu. 

 

Toinen uusi on linja 7 (Keskusta–Sääksvuori–Sarvivuori), joka täydentää jouk-

koliikennetarjontaa Keljonkankaan ja Jyväskylän keskustan välillä. Uusi linja 

kulkee Sääksvuoren asuinalueen kautta, jossa ei ole aikaisemmin ollut joukko-

liikenteen linjoja. Alueella on kaavoituksen ja rakentamisen myötä tullut selkeä 

tarve parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa. Sama koskee linjan päätepistet-

tä Sarvivuorta, jossa aikaisemmin on käynyt vain yksi linjan 16 lähtö aamuisin.  

 

Linja 5K on linjan 5 reittivariaatio, jossa aikaisemman linjan 5 reittiä jatketaan 

Viitaniemestä Kortepohjaan ja linjan toisen pään reittiä muutetaan rengasmai-

sesta heilurityyppiseksi linjaksi. Tehdyt muutokset perustuvat alun perin Jy-

väskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden teke-

mään esitykseen. Opiskelijoiden esityksen tavoitteena oli toteuttaa linja, joka 

yhdistää yliopiston ja ammattikorkeakoulun kampusalueet sekä opiskelijoiden 

suosituimmat asuinpaikat. 
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Toiminnan alkuvaiheessa palvelutarjontaan ei lähdetä tekemään suurta koko-

naisremonttia. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että Jyväskylän seudun 

asukkaat ovat tottuneet nykymuotoiseen palvelutarjontaan ja toiminnan alku-

vaiheessa Jyväskylän kaupungin valmiudet linjaston uusimiseen eivät ole vie-

lä riittävällä tasolla. Myös sillä on merkitystä, että aikaisemman matkustami-

sen osalta kaikki liikennöinnistä kertynyt tieto matkustajamääristä, pysäkki- ja 

linjakohtaisista nousuista sekä asiakastuloista on ollut liikennöitsijällä omissa 

järjestelmissä. Jatkossa, kun lippu- ja maksujärjestelmä siirtyy kaupungin hal-

linnoimaksi, voidaan tietoa hyödyntää paremmin myös liikenteen suunnittelus-

sa. 

5.1.3 Asiakaspalvelu ja lipputuotteet 

Aikaisempi toimintamalli 

Valtakunnallisten lipputuotteiden osalta asiakaspalvelua alueella on hoitanut 

Matkahuolto, jolla on ollut toimipiste myös Jyväskylässä. Kaupunkiliikenteen 

asiakaspalvelun järjestämisestä on vastannut Jyväskylän Liikenne Oy, vas-

tuullaan tarvittavien myyntipisteiden perustaminen ja yhteistyökumppaneiden 

kanssa tehtävien sopimusten tekeminen.  

 

Joukkoliikennettä käyttävällä asiakkaalla on ollut haastava tehtävä löytää 

omiin matkatarpeisiin parhaiten sopiva ja hinnaltaan edullisin lipputuote. Jouk-

koliikenteen lippuvalikoimaan ovat esimerkiksi Jyväskylän kaupunkiseudulla 

kuuluneet Matkahuollon valtakunnallisessa myynnissä olevat lipputuotteet, lii-

kennöitsijän omat lipputuotteet sekä Matkahuollon toteuttamat seutulipputuot-

teet. Näiden pääryhmien sisällä osa tuotteista on ollut kuntien, tässä tapauk-

sessa Jyväskylän, Muuramen ja Laukaan, osin tukemia seutulippuja. Lisäksi 

on ollut liikennöitsijän (Jyväskylän Liikenne Oy:n) lipputuotteita, joista osa on 

ollut Jyväskylän kaupungin tukemia. Jotta asiakas pystyisi näistä valitsemaan 

parhaiten omiin tarpeisiinsa sopivan lipputuotteen, hänen tulisi pystyä arvioi-

maan, kuinka paljon käyttää joukkoliikennettä (päivittäin, muutaman kerran 

viikossa vai satunnaisesti), minkä liikennöitsijän autoa käyttää kulkemiseensa 

(Jyväskylän Liikenne vai joku muu liikennöitsijä). Lisäksi täytyy ottaa huomi-
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oon lippujen kelpoisuusaika, joka varsinkin sarjalipuissa vaihtelee lipputuotteit-

tain (3 kuukaudesta 12 kuukauteen).  

 

Lippujen hinnoittelu määräytyy samojen pääluokkien mukaan. Matkahuollon 

lipputuotteiden hinnat määrittelee Matkahuolto ja hinnoittelu perustuu kilomet-

ripohjaiseen taulukkoon. Jyväskylän kaupunkiliput jakautuvat hinnoittelunsa 

puolesta kahteen ryhmään, liikennöitsijän hinnoittelemiin tuotteisiin ja kaupun-

gin tukemiin tuotteisiin.  

 

Kaupungin tukemissa lipuissa käytössä on ollut vyöhykehinnoittelu. Jyväsky-

län kaupungin alueella on ollut kaksi vyöhykettä, joista ensimmäinen on katta-

nut Jyväskylän keskustan lisäksi alueet noin 9 kilometrin etäisyydelle keskus-

tasta. Toinen vyöhyke on ulottunut keskustasta noin 25 kilometrin etäisyydelle. 

Jyväskylän kaupungin tukemien lippujen hinnoittelusta on päätetty seudulli-

sessa joukkoliikennejaostossa. Liikennöitsijän hinnoittelemien tuotteiden hinto-

jen lähtökohtana on ollut Matkahuollon kilometripohjainen taulukko, mutta hin-

nat on sovitettu kaupungin vyöhykejaon mukaan.  

 

Lähes koko Keski-Suomen kattavan seutulipun hinnoittelu pohjautuu Matka-

huollon kilometripohjaiseen taulukkoon, jossa asiakashinta on kuitenkin määri-

tetty kolmelle eri vyöhykkeelle.  

 

Tavoitetila  

Asiakaspalveluun ja lipputuotteisiin liittyvät tavoitteet perustuvat valtakunnalli-

sen uuden Waltti lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönottoon.  

 

Asiakaspalvelun tavoitteena on selkiyttää palvelua, tehdä se näkyvämmäksi ja 

parantaa palvelun saatavuutta. Asiakkaille pyritään tarjoamaan uusia mahdol-

lisuuksia ja kanavia tiedon löytämiseen sekä hyödyntämiseen. 

 

Lipputuotteissa tavoitteena on vähentää rinnakkaisten järjestelmien käyttöä ja 

tarjota asiakkaille monipuolisia, aiempaa edullisempia lipputuotteita. 
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Uusi toimintamalli 

Asiakaspalvelun järjestäminen kuuluu viranomaisen vastuulla oleviin tehtäviin. 

Asiakaspalvelu voidaan järjestää joko viranomaisen omana toimintana tai os-

taa palvelu ulkopuolisen toimijan toteuttamana.  

 

Jyväskylässä joukkoliikenteen asiakaspalvelu järjestetään viranomaisen oma-

na toimintana ja asiakaspalvelupiste sijaitsee matkailuneuvonnan, Jyväskylä-

Infon ja kaupungin palvelukassan kanssa samassa tilassa Kauppakeskus Fo-

rumin toisessa kerroksessa. Asiakaspalvelupisteen saavutettavuuden kannal-

ta olennaista on sijainti lähellä paikallisliikennekeskusta ja kävelykatua. 

 

Jyväskylän joukkoliikenteen tuotteistaminen on aloitettu yhtenäisen ilmeen 

suunnittelusta ja Linkki-tuotenimen käyttöönotosta. Yhtenäinen ilme näkyy lin-

ja-autoissa, viestintämateriaaleissa, asiakaspalvelupisteen sisustuksessa ja 

sähköisissä palveluissa.  

 

Lipputuotteissa muutos näkyy vanhojen lipputuotteiden käytön lakkaamisena 

ja siirtymisenä uuteen valtakunnalliseen Waltti lippu- ja maksujärjestelmään. 

Lippu- ja maksujärjestelmän vaihtuminen ei ole suoraan sidoksissa muuhun 

joukkoliikenteen järjestämiseen. Järjestelmien yhtenäistämisen kannalta ajan-

kohta on kuitenkin hyvä, koska vetovastuu on jatkossa viranomaisilla. 

 

Uuden Waltti lippu- ja maksujärjestelmän keskeisimmät muutokset asiakkaalle 

ovat: 

- siirtyminen kilometripohjaisesta hinnoittelusta vyöhykepohjaiseen hin-

noitteluun 

- uudet ikä- ja käyttäjäryhmät 

- uudet lipputuotteet 

 

Jyväskylän toimivalta-alue jaetaan neljään vyöhykkeeseen, joita täydentävät 

Keski-Suomen ELY-keskuksen vyöhykkeet. Yhdessä vyöhykkeet kattavat ko-

ko Keski-Suomen. Aikaisempaan seutulippujärjestelmään verrattuna vyöhyk-

keiden määrä tuplautuu neljästä kahdeksaan. Vyöhykemäärän lisäys kuitenkin 

mahdollistaa lippujen aiempaa tasapuolisemman hinnoittelun. Matkan hinta 

määräytyy kuljettujen vyöhykkeiden määrän perusteella, ja on siten tasapuoli-
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sempi käyttäjille kuin aikaisempi kuntarajojen mukainen vyöhykemalli, jossa 

matkan hinta määräytyi kuntarajojen mukaisten vyöhykkeiden perusteella. En-

tinen malli otti siis huomioon ainoastaan kuntarajavyöhykkeet, ei kuljetun mat-

kan pituutta esimerkiksi kuntien sisällä. 

 

Lipputuotteissa käyttöön tulee entisten käyttäjäryhmien (aikuinen, lapsi, opis-

kelija) lisäksi uusina käyttäjäryhminä nuoriso ja seniorit. Lisäksi lasten lippu-

tuotteiden yläikäraja nostetaan 12 vuodesta 16 vuoteen. Uudelle ikäryhmälle 

käyttöön otettava nuorisolippu käsittää 17–24-vuotiaille suunnattuja lipputuot-

teita, jotka on hinnoiteltu vastaavia aikuisten lipputuotteita edullisemmiksi. 

Tuote korvaa osin entisen opiskelijalipun, jonka sai ainoastaan Jyväskylässä 

kirjoilla oleva, päätoiminen opiskelija. Opiskelijalippu säilyy lipputuotevalikoi-

massa, mutta sitä myydään jatkossa vain 25 vuotta täyttäneille opiskelijoille.  

 

Lipputuotteissa kausilippu säilyy, mutta entisten 30 päivän lipun ja vuosilipun 

lisäksi asiakas voi jatkossa valita myös 90 päivän ja 180 päivän kausilipun. 

Sarjalippu korvataan uudella arvolipputuotteella. Arvolipulla matkustettaessa 

matkan hinta määräytyy kuljetun matkan perusteella kuljettujen vyöhykkeiden 

määrän mukaan.  

 

Lippujen hinnoittelusta päättää jatkossa viranomainen. Jyväskylän viran-

omaisalueen lippujen hinnoittelusta päättää kaupunkirakennelautakunta jouk-

koliikennejaoston esityksen perusteella. Lippujen hinnoitteluun vaikuttaa Jy-

väskylän kaupungin ja yhteistoiminta-alueen kuntien talousarvioon varatut 

määrärahat. Vaikka lippujen hintojen lasku vaikuttaisi helpolta tavalta lisätä 

joukkoliikenteen matkustajamääriä, näkyy se myös asiakastulojen laskuna. 

Hintojen alentamisella saatu lisämatkustus ei välttämättä takaa talousarvioon 

kirjattua asiakastulokertymää.   

5.1.4 Viestintä ja markkinointi 

Aikaisempi toimintamalli 

Joukkoliikenteen palvelutarjonnan suunnittelu ja tiedottaminen kuului aiemmin 

liikennöitsijän tehtäviin. Liikennöitsijä vastasi niin aikataulujen ylläpidosta, ai-

kataulujulkaisujen tekemisestä ja jakelusta, reittiopaspalvelun toiminnasta kuin 
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pysäkkiaikataulujen toteuttamisestakin. Ainoastaan seutulipun markkinoinnis-

sa kunnat ja liikennöitsijät tekivät markkinointiyhteistyötä jakamalla esitteitä ja 

toteuttamalla erillisiä myyntikampanjoita lehdissä ja televisiossa. Tässäkin 

toiminnassa kunnilla oli lähinnä rahoittajan rooli.  

 

Sähköisten palveluiden ja varsinkin älypuhelinten tulemisen myötä joukkolii-

kenteen aikatauludata on ollut yksi käytetyimmistä julkisen puolen tietovaras-

toista. Sen hyödyntämisestä erilaisiin päätelaitteisiin ja sovelluksiin on hyviä 

kokemuksia pääkaupunkiseudulta, Turusta ja Tampereelta. Näillä seuduilla 

joukkoliikenteen viranomainen vastaa tiedon ylläpidosta ja on asettanut tiedot 

vapaasti myös sovelluskehittäjien saataville. Muilla kaupunkiseuduilla aikatau-

ludatan hyödyntäminen on ollut vaikeaa, koska data ei ole ollut viranomaisen 

ylläpitämää eikä näin ollen vapaasti julkaistavissa. 

 

Joukkoliikenteen aikaisemmat kampanjat koskivat lähinnä osallistumista ke-

väisin pyöräilyviikon ja syksyisin liikkujan viikon tapahtumiin. 

 

Jyväskylän kaupunki on toteuttanut joukkoliikenteen erillisinä kehittämishank-

keina lähinnä linjastoa ja palvelutarjontaa koskevia selvityksiä.  

 

Tavoitetila 

Viestinnässä ja markkinoinnissa joukkoliikenteen palvelut ovat asiakkaiden 

löydettävissä muun muassa verkkosivuilta, painettuina aikataulujulkaisuina, 

oppaina ja esitteinä. Netissä ja sosiaalisessa mediassa julkaistaan joukkolii-

kenteen tiedotteita ja nostetaan esille muita ajankohtaisia aiheita. Joukkolii-

kenteen käyttöä edistetään erilaisin kampanjoin, joita suunnataan sekä laajoil-

le käyttäjäjoukoille että rajatuille kohderyhmille. 

 

Uusi toimintamalli 

Joukkoliikenteen seudullisen viestinnän ja markkinoinnin haltuunotto on Jy-

väskylän kaupungille uusi aluevaltaus. Kaupunki on vastannut aikaisemmin 

muihin palveluihinsa liittyvästä tiedottamisesta, mutta joukkoliikenteen koko-

naisvastuun siirtyminen kaupungille on edellyttänyt myös tehtävien uudelleen 

organisointia.  
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Joukkoliikenteen viestinnän lähtökohtana on hyödyntää jo toimivia Jyväskylän 

kaupungin sisäisiä ja ulkoisia viestintäkanavia ja yhteistyötahoja. Tiedotteet 

lähetetään paikalliselle tai tarvittaessa myös valtakunnalliselle medialle kau-

pungin kohdennettuja sähköpostilistoja hyödyntäen. Samanaikaisesti tiedot-

teet julkaistaan myös verkossa Jyväskylän kaupungin sekä joukkoliikenteen 

uutissivuilla.  

 

Tiedottamisen ja joukkoliikenneinformaation pääkanavana toimivat joukkolii-

kenteen omat nettisivut, joilta löytyy uutisten ja tiedotteiden lisäksi tietoa jouk-

koliikenteen reiteistä, aikatauluista ja lipputuotteista. Sivuille on linkitetty myös 

joukkoliikenteen sisältöpalveluja kuten joukkoliikenteen reittiopas, lippujen net-

tilatauspalvelu, avoimen datan palvelut, seudullisen joukkoliikennejaoston 

päätösarkisto sekä palautepalvelu. Sosiaalisen median kanavista on käytössä 

Facebook ja blogi, muita kanavia otetaan käyttöön tarpeen ja resurssien mu-

kaan.       

 

Kaupunki vastaa paikallisliikenteen informaatiomateriaalien tuottamisesta. In-

formaatiomateriaaleihin kuuluvat muun muassa aikataulujulkaisut, reittikartat, 

pysäkkikohtaiset aikataulut ja matkustajaohjeet. Alkuvaiheessa painettujen 

materiaalien tarjontaan ei tule suuria muutoksia, mutta jatkossa informaation 

jakelun pääpaino tullaan siirtämään sähköisiin kanaviin (joukkoliikenteen omat 

internetsivut, reittiopas, Facebook). 

 

Aikataulutietojen ylläpito toteutetaan kaupungin omana toimintana ja tiedot tal-

lennetaan valtakunnalliseen Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän liikenteenhallin-

ta-kantaan, josta ne voidaan jakaa Jyväskylän paikallisliikenteen reittiopaspal-

veluun, valtakunnalliseen Matka.fi-palveluun sekä avoimena datana sovellus-

kehittäjille.   

 

Joukkoliikenteen markkinoinnissa osallistutaan eri kohderyhmille (koululaiset, 

opiskelijat) suunnattuihin tapahtumiin sekä valikoituihin massatapahtumiin, 

joissa yhteistyössä tapahtumajärjestäjän tapahtumaan osallistuville tarjotaan 

edulliset tai ilmaiset joukkoliikennematkat. Tavoitteena on myös yritysyhteis-

työn kautta saada yritykset mukaan tukemaan joukkoliikenteen käyttöä.  
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Viestinnän ja markkinoinnin tavoitteiden toteutumista edistävät joukkoliiken-

teen kehittämishankkeet, joita tullaan toteuttamaan yhteistyössä muiden kau-

punkien kanssa. Joukkoliikenteen kehittämishankkeissa painopiste on asiak-

kaiden matkustustottumusten kartoittamisessa ja joukkoliikenteen käytön edis-

tämisessä yritysyhteistyön avulla. Kehittämishankkeiden rahoituksessa ovat 

kaupunkien lisäksi mukana muun muassa Liikennevirasto ja Sitra.  

5.2 Miten muutos näkyy Laukaassa ja Muuramessa 

Joukkoliikenteen muutoksen ja seudullisen toiminnan toteutumisen arvioimi-

seksi haastateltiin seudullisessa viranomaisalueessa mukana olevien Laukaan 

ja Muuramen kuntien edustajia. Laukaassa haastateltavana oli palvelukoor-

dinaattori Hely Harju ja Muuramessa suunnitteluinsinööri Minna Länsisalmi. 

Kumpikin henkilö toimii omassa kunnassaan joukkoliikenteen yhdyshenkilönä 

ja molemmat kuuluvat myös kaupunkiseudun joukkoliikennetyöryhmään. 

 

Haastatteluissa kysymykset koskivat samoja osa-alueita kuin aikaisemmassa 

toimintamallin muutosta kuvaavassa kohdassa. Haastattelun kysymykset esi-

tettiin vain otsikkotasolla, jotta ne eivät liikaa ohjaisi haastattelun kulkua.  

 

 

Liikenteen hankinta 

Aikaisemmin liikenteen hankinta on ollut helppoa. Sopimukset ovat olleet pää-

osin ELY-keskuksen ja liikennöitsijän välisiä sopimuksia ja kunnan tekemät 

sopimukset ovat koskeneet yksittäisiä vuoroja. Uudessa mallissa Jyväskylä on 

vastannut hankinnan toteuttamisesta, joten se ei ole työllistänyt kuntia.   

 

Ongelmaksi varsinkin Laukaan suuntaan ovat muodostuneet pitkät siirtymä-

ajan sopimukset. Liikennettä ei pystytä yhdistämään jo kilpailutettuun liiken-

teeseen, joten myöskään tarjontaan ei voida puuttua. Tämä asettaa myös kun-

talaiset eriarvoiseen asemaan, koska esimerkiksi siirtymäajan liikenteessä ei-

vät käy uuden Waltti-järjestelmän lipputuotteet. Kokonaiskuvan saaminen lii-

kenteestä on Laukaan suunnalla hankalaa, koska liikenne on hajautunut use-

alle sopimukselle. Tämä johtuu siitä, että alueella toimi aikaisemmin useampi 
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liikennöitsijä, mutta yritysostojen myötä sopimukset ovat siirtyneet pääosin Jy-

väskylän Liikenne Oy:lle. 

 

Muuramen liikenne on pääosin Jyväskylän kilpailuttamaa paikallisliikennettä. 

Ainoastaan Jämsän ja Korpilahden suuntaan ajettavat seutuliikenteet ovat 

ELY-keskuksen hallinnoimaa ja kilpailuttamaa liikennettä. Kunnan kannalta 

olennaista onkin keskittyä arvioimaan sitä, vastaako liikenne kunnan tarpeita. 

Alkuvaiheessa tätä ei osattu hyödyntää tarpeeksi.  

   

Liikenteen suunnittelu 

Kummankin kunnan osalta todettiin, että kunnalla on uudessa toimintamallissa 

parempi mahdollisuus vaikuttaa liikenteen suunnitteluun. Tosin alkuvaiheessa 

viranomaisella ei ole riittävästi tietoa ja kokemusta, joten hyödyt jäävät osin 

vielä saavuttamatta. 

 

Samoin yhteistoimintasopimuksessa mukana olevat muut henkilökuljetukset ja 

niiden suunnittelu on jäänyt joukkoliikenteen muutoksen jalkoihin. Tosin Muu-

ramen osalta tätä ei koettu ongelmaksi.  

 

Kaavoitusprosessissa joukkoliikenteen huomioon ottaminen vaatii jatkossa 

enemmän yhteistyötä toimialojen ja joukkoliikenneviranomaisen välillä. Kum-

massakin kunnassa uuden toimintamallin mahdollisuuksia olisi mahdollista 

hyödyntää huomattavasti nykyistä paremmin.     

 

Asiakaspalvelu ja lipputuotteet 

Laukaan ja Muuramen kannalta joukkoliikenteen asiakaspalveluun ei tule 

muutoksia. Molempien kuntien asukkaat ovat saaneet joukkoliikenteen asia-

kaspalvelun Jyväskylästä. Ainoa muutos on asiakaspalvelupisteen vaihtumi-

nen Matkakeskuksen Matkahuollon toimipisteestä Jyväskylän keskustassa si-

jaitsevaan joukkoliikenteen Linkki-palvelupisteeseen. Laukaalaisille nettila-

tauspalvelu on uusi palvelumuoto, jota ei aikaisemmassa järjestelmässä ollut.  

 

Lipputuotteiden muutos koskettaa alkuvaiheessa lähinnä muuramelaisia ja 

Laukaan Lievestuoreella asuvia. Lipputuotteiden ja vyöhykkeiden muutokset 

nähdään kummassakin kunnassa positiivisina muutoksina. Luonteva paikka 
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jatkokehitykselle olisi saada yhdistettyä kunnan sisäinen palveluliikenne ja 

pikkubusseilla järjestetyt koululaiskuljetukset samaan lippujärjestelmään. Tä-

mä mahdollistaisi lipputuotteiden kelpoisuuden eri liikenteiden väillä ja matka-

ketjujen muodostamisen. 

 

Viestintä ja markkinointi 

Viestinnässä nähtiin korostuvan Jyväskylä-keskeisyyden. Sekä Muuramessa 

että Laukaassa toiveena oli, että viestintä tavoittaisi myös Muuramen ja Lau-

kaan kuntien asukkaat. Kummassakin kunnassa on paikallislehti, jota voisi 

hyödyntää asukkaiden informointiin. Myös kunnan nettisivuilta pitäisi löytyä 

vähintään linkit seudullisen viranomaisen sivustolle. Sama koskee myös seu-

dullisen viranomaisen toimielimen toimintaa. Tällä hetkellä kuntien sivuilla ei 

ole tietoa toimielimen kokouksista, esityslistoista, pöytäkirjoista ja päätöksistä, 

jotka kuitenkin vaikuttavat myös Muuramen ja Laukaan kuntien asukkaisiin.   

Muut esille tulleet asiat 

Kaupunkiseudun joukkoliikennetyöryhmän toiminta koettiin kummassakin 

kunnassa hyödylliseksi. Ryhmässä käsitellään yhteisiä asioita, informoidaan 

tulevista muutoksista, käydään läpi joukkoliikennejaoston käsittelyyn menevät 

asiat sekä keskustellaan miltä pohjalta käsittelyä on valmisteltu. Työryhmän 

keskusteluissa esille nostetut asiat on pystytty huomioimaan valmistelussa.     

6 Muutoksen toteutuminen 

Joukkoliikenteen lainsäädännöllisen muutoksen toteuttaminen ja uudentyyppi-

sen ”viranomaisalue-ajattelun” läpivienti on alkuvaiheessa. Osa kunnista on 

toteuttanut muuttuneen lainsäädännön mukaisia toimia 1.7.2014 lähtien, osa 

uusista viranomaisalueista ja kunnista toimii vielä vanhoihin käytänteisiin noja-

ten. Muutosten ajankohtaan vaikuttaa pitkälti alueellinen sopimustilanne ja se 

miten siirtymäajan hallinta on toteutettu.   

 

Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenneviraston ohjaava rooli on näky-

nyt vahvasti joukkoliikenteen muutoksen valmistelussa. Viranomaisalueille tä-

mä on tuonut kaivattuja linjauksia omien toimintojen suunnitteluun, mutta ELY-
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keskusten kohdalla tilanne on toinen. Alueellisina viranomaisina ne ovat joutu-

neet viivästyttämään omien liikenteidensä hankintoja, mikä on johtanut kilpai-

lutusten siirtämiseen ja lyhyisiin sopimuskausiin. Myöskään kaikkia muutoksia 

ei voida toteuttaa niillä alueilla, joilla palvelutarjonta koostuu useamman viran-

omaisen yhteisestä liikennetarjonnasta.  

 

Vaikka järjestämistavan muuttuminen ja liikenteen siirtyminen Jyväskylän seu-

dullisen viranomaisen hallinnoimaksi liikenteeksi näyttää onnistuneen hyvin, 

taustalla riittää vielä työtä.  

 

Liikenteen hankintojen kannalta toteutettua kokonaisuutta on syytä arvioida 

uudelleen. Ensimmäisellä kierroksella kohteet muodostettiin alueittain ja koh-

teiden edellyttämä automäärä pyrittiin rajaamaan siten, että erikokoisilla lii-

kennöitsijöillä olisi ollut mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Tarjousten vä-

häinen määrä ja varsinkin oman alueen liikennöitsijöiden poisjäänti kertoo sii-

tä, että kohteiden suunnittelussa on kehitettävää. On pohdittava miten muut-

taa kohteiden kokoa niin, että myös jatkossa erikokoiset tarjoajat voivat ja ha-

luavat osallistua kilpailutukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa vuoropuhelun 

lisäämistä liikennöitsijöiden suuntaan ja sen selvittämistä, miten heidän val-

miuksiaan voidaan ottaa jatkossa paremmin huomioon.  

 

Kohteiden suunnittelussa linjojen liitännäisyydet toisiinsa on otettava tarkem-

min huomioon, jotta autokiertoja, kaluston käyttöä ja kuljettajien työaikaa saa-

daan optimoitua. Ensimmäiset sopimuskaudet loppuvat aikaisintaan 2018, jo-

ten kilpailutuksen suunnittelulle on onneksi aikaa.  

 

Joukkoliikenteen suunnittelussa linjasto perustuu aikaisempaan, liikennöitsijän 

suunnittelemaan linjastoon. Tavoitetilan saavuttaminen edellyttää linjaston uu-

delleenarviointia ja liikennetarpeen tarkempaa läpikäyntiä. Suunnittelun onnis-

tuminen edellyttää myös oikeaa resursointia. Jyväskylän viranomainen on on-

neksi huomioinut tämän ja tehtävää varten henkilökuljetusryhmään on palkattu 

joukkoliikennesuunnittelija, jonka tehtävänä on vastata joukkoliikenteen linjo-

jen, reittien ja aikataulujen suunnittelusta. Alkuvaiheessa linjastoon on tehty 

yksittäisiä muutoksia, mutta kokonaisuuden rakentaminen on vielä kesken. 

Kokemuksen lisääntyessä myös kokonaisuus alkaa hahmottua.  
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Suunnitteluun tarvittavat taustajärjestelmät on hankittu ja järjestelmä piti ottaa 

käyttöön jo syksyllä 2014. Järjestelmän käyttöönotto on viivästynyt muiden 

työtehtävien takia ja se näkyy paitsi suunnittelussa myös joukkoliikenteen tar-

vitseman aikatauludatan tuottamisessa ja ylläpitämisessä. Tarvittava tieto on 

pystytty tuottamaan Waltti-järjestelmän kautta, mutta se on aiheuttanut lisätyö-

tä. Uuden suunnittelujärjestelmän käyttöä varten keväälle 2015 on järjestetty 

lisäkoulutusta, jotta järjestelmä saadaan käyttöön ja sitä päästään hyödyntä-

mään syksyn 2015 aikataulujen suunnittelussa. 

   

Merkittävin uudistus koko muutoksessa on ollut uuden Waltti-lippu- ja maksu-

järjestelmän vaihtuminen, joka ei ennakkosuunnitelmista huolimatta ole vielä 

toteutunut. Tämän vuoksi kaikkia aiottuja uudistuksia ei ole vielä voitu ottaa 

käyttöön. Joukkoliikennettä käyttävän asiakkaan kannalta tilanne näyttää se-

kavalta, koska luvattuja muutoksia lipputuotteisiin ja lippujen asiakashintoihin 

ole voitu toteuttaa, vaikka ne on yhdistetty jo toteutettuihin kilpailutuksiin ja 

toiminnan muutoksiin.  

 

Muutoksen läpiviennin viivästyminen on vaikuttanut myös joukkoliikenteen 

asiakaspalvelun kehittämiseen. Puitteet viranomaisen oman asiakaspalvelun, 

henkilöstön koulutuksen ja tilojen osalta ovat kunnossa, mutta esimerkiksi jäl-

leenmyyntiverkoston organisointi ei ole vielä edennyt.   

 

Lippujärjestelmän muutoksen onnistumisen kannalta kuljettajat ovat avain-

asemassa.  Kuljettajien koulutus on saatu järjestettyä osaksi Jyväskylän Lii-

kenne Oy:n kevään 2015 direktiivikoulutuksia, joihin osallistuu koko liikennöit-

sijän henkilökunta (kaikkiaan 15 ryhmää, noin 250 työntekijää). Koulutuksessa 

käydään läpi lippu- ja maksujärjestelmän uudistuminen ja sen mukanaan tuo-

mat muutokset autolaitteiden käyttöön. Jyväskylän kaupungin henkilökuljetus-

ryhmä on vastannut järjestelmän uudistumista koskevan osion koulutuksesta. 

Vaikka koulutukset ovat vielä tätä kirjoitettaessa kesken, voi todeta niiden ol-

leen erittäin hyödyllisiä myös kouluttajille. Koulutuksissa esille nousseet asiat 

muun muassa lippujen myymisestä ja uusista tuotteista sekä ikäryhmien muu-

toksista ovat tuoneet esille erilaisia tilannevariaatioita, joita ei järjestelmän 

käyttöönoton suunnittelussa oltu aiemmin osattu ottaa huomioon.  
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Muutoksen viestinnässä asiakkaiden informointi ja ohjeistuksen ajantasaisuus 

ovat avainasemassa. Viestinnän laajuuden ja käytettävien kanavien suunnitte-

lu on vielä osin kesken, koska muutosajankohta on ollut avoin.   

 

Joukkoliikenteen yleisviestinnän kohdalla alkuvaiheen muutokset on saatu to-

teutettua kohtuullisen hyvin.  Nettisivujen ilme ja rakenne tuotettiin samalla, 

kun mietittiin linja-autojen tilaajaväritystä. Linkki-tuotenimen ja -logon käyt-

töönotto on helpottanut palvelun profilointia ja tunnistettavuutta muun muassa 

tiedotteissa, aikatauluvihkoissa ja markkinointimateriaaleissa. Myös Face-

book–kanava on avannut uuden ja nopean mahdollisuuden tiedottamiseen ja 

vuorovaikutukseen joukkoliikenteen käyttäjien kanssa. Tämä on samalla myös 

haaste: miten toimia sosiaalisessa mediassa, kun asioihin on reagoitava no-

peasti, jotta palvelun uskottavuus pystytään säilyttämään.  

 

Lisäksi viranomaisalueen kaikkien kuntien tasapuoliseen viestintään ja tiedot-

tamiseen on paneuduttava aiempaa paremmin, jotta myös muut kuin jyväsky-

läläiset saavat tietoa joukkoliikenteen palveluista ja tulevista muutoksista. 

 

Markkinoinnissa osallistuminen eri kohderyhmille suunnattuihin tapahtumiin on 

osoittautunut jo nyt toimivaksi. Jatkon kannalta on tärkeää etsiä rohkeasti 

myös uusia tapahtumia ja kehittää yhteistyötä sekä verkostoitumista esimer-

kiksi yritysten ja urheiluseurojen kanssa. Joukkoliikenteessä toteutetut ilmais-

päivät ovat lisänneet ihmisten liikkumista ja se on huomattu myös yrityksissä 

asiakasmäärien nousuna. Tätä kehittämistä tulee jatkaa ennakkoluulottomasti 

ja miettiä, miten joukkoliikenne voitaisiin yhdistää yhä useammin osaksi erilai-

sia tapahtumia, vaihtoehtona oman auton käytölle.  

 

Markkinoinnin haaste on kuitenkin edelleen myös peruskäyttäjien tavoittami-

nen, koska suurin osa matkoista on edelleen työ-, koulu- tai opiskelumatkoja.      
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7 Pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata Jyväskylän joukkoliikenteen toimivaltai-

sen viranomaisen tehtävien ja vastuiden muutoksia järjestämistavan muuttu-

misen myötä. Tehtävien ja vastuiden muutoksien kuvaaminen rajattiin neljään 

pääkohtaan, jotka parhaiten kuvaavat muutosten laajuutta. Koko tehtäväken-

tän kuvaaminen olisi johtanut kohtuuttoman suureen työmäärään eikä aineis-

toa olisi voitu käsitellä riittävässä laajuudessa tämän opinnäytetyön puitteissa.  

 

Opinnäytetyön alkuosassa kunnan roolia ja valtiohallinnon toimia on melko 

paljon, mutta tarkoituksena on hahmottaa missä ja miten kunta voi vaikuttaa 

oman alueensa joukkoliikenteeseen. Toimintamahdollisuudet ovat olemassa, 

mutta se miten niitä käytetään, on kunnan itse päätettävissä.   

 

Opinnäytetyön tekeminen ja varsinkin sen rajaaminen on ollut todella haasta-

vaa, ei vähiten siksi, että useat toiminnalliset linjaukset ovat työn kestäessä 

muuttuneet. 

 

Linjausten huomioon ottaminen siirryttäessä todelliseen toimintaan on tuonut 

mukanaan asioita, joiden vaikutus on näkynyt vasta toiminnan alkamisen jäl-

keen. Esimerkkinä siitä voi mainita viranomaisten liikenteiden synkronoinnin 

Jyväskylän alueella. Jyväskylä seudullisena viranomaisena kilpailutti oman lii-

kenteensä 2013 ja otti siinä huomioon myös Keski-Suomen ELY-keskuksen 

liikenteen, joka on olennainen osa Jyväskylään tulevaa seudullista liikennettä. 

ELY-keskus kilpailutti oman liikenteensä keväällä 2014 vuoden mittaisilla so-

pimuksilla. Tämän vuoksi muun muassa sisääntuloväylien liikenteen suunnit-

telussa on ollut vaikeuksia palvelun yhteensovittamisessa. Tilannetta helpot-

taa se, että liikennettä ajaa sama liikennöitsijä, joten liikenne on saatu sovitet-

tua asiakkaan kannalta kohtuullisen toimivaksi kokonaisuudeksi. Tilanne on 

kuitenkin tavoitetasoon nähden päinvastainen. Paras tietämys liikenteestä on 

liikennöitsijällä, kun se pitäisi olla liikennettä suunnittelevilla viranomaisilla. 

 

Opinnäytetyössä ei ole otettu kantaa joukkoliikenteen rahoitukseen, mikä on 

olennainen asia toiminnan onnistumisen kannalta. Valtion rahoituksen muut-
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tuminen (tässä tapauksessa vähentyminen) ja kuntien rahoitusosuuksien kas-

vaminen näyttää hyvin todennäköiseltä. Kuntien heikko taloustilanne ajaa 

kunnat tekemään päätöksiä, joissa myös joukkoliikenteeseen käytetyt rahat 

ovat tarkastelussa. Kuntien päätöksenteon tueksi tulisikin toteuttaa selvitys, 

jossa joukkoliikenteen hyödyt pystyttäisiin arvioimaan myös muilla kriteereillä 

kuin pelkästään talousarvioon varattuna määrärahana. Liikenteen sujuvuus, 

liikennemäärien lasku, liikenneturvallisuuden lisääntyminen ja tiehankkeiden 

investointitarpeiden siirtyminen ovat esimerkkejä hyödyistä, joita ei vielä pysty-

tä todentamaan joukkoliikenteen kannalta riittävästi.     

 

Opinnäytetyön aikana korostui suunnittelun tärkeys ja laajan yhteistyön merki-

tys muutosten läpiviennissä. Merkittävän muutoksen toteuttaminen edellyttää 

kaikkien toimijoiden mukanaoloa sekä joustavuutta. Varsinkin liikennöitsijöiden 

toiminta ja yhteistyökyky on ollut esimerkillistä ja he ovat auttaneet uusia teh-

täviä vastaanottaneita viranomaisia muutosten toteuttamisessa. 

 

Tätä opinnäytetyötä täydentävä ja ajantasaistava selvitys tulisi tehdä muuta-

man vuoden päästä ja vertailla, miten koko muutos näkyy siinä vaiheessa, kun 

joukkoliikennekenttä on vakiintunut. Myös sitä tulisi tarkastella, miten uudet vi-

ranomaisalueet ovat saaneet muutokset toteutettua. Varsinkin liikenteen 

suunnittelussa tiedon ja kokemuksen lisääntyminen tuo mukanaan muutoksia, 

jotka parhaassa tapauksessa näkyvät koko joukkoliikennepalvelun parantumi-

sena ja matkustajamäärien nousuna. 
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