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joukkoliikenteiden alueellisesta suunnittelu- ja hankintaprosessista sekä tuoda esille siinä esiintyviä ongelmia. 
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sesti. Keskeinen periaate on, että toimijamallissa kunnille turvataan riittävä informaatio kohtuullisilla resursseilla. 
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KESKEISIMMÄT KÄSITTEET 

Joukkoliikenne Tarkoittaa liikennetekniikassa suurten ihmis-

määrien kuljettamista suurille henkilömäärille 

tarkoitetuilla liikennevälineillä. Joukkoliikenne 

on tavallisimmin linja- ja aikataulusidonnaista 

julkista linja-auto tai raideliikennettä. 

Joukkoliikennelaki (869/2009) Joukkoliikennelaki perustuu EY:n palveluso-

pimusasetukseen. Suomessa joukkoliikenteen 

järjestäminen perustuu näiden kahden säädök-

sen muodostamaan kokonaisuuteen. 

Joukkoliikennelaki astui voimaan 3.12.2009 ja 

kumosi entisen henkilöliikennelain. 

Käyttöoikeussopimus Käyttöoikeussopimuksessa liikenteenharjoitta-

jalle myönnetään yksinoikeus jonkun 

maantieteellisen alueen liikenteeseen tai yksit-

täiseen reittiin. Vastineeksi palvelun 

suorittamisesta liikennöitsijä saa joko lipputu-

lot yksinään tai lipputulot ja maksun. 

Markkinaehtoinen liikenne Markkinaehtoinen liikenne perustuu vapaaseen 

kilpailuun. Liikenne toimii liikenteenharjoitta-

jan oman suunnittelun ja hinnoittelun pohjalta 

ilman julkista tukea. Liikenteenharjoittajalla on 

oltava joukkoliikenneluvan lisäksi reittiliiken-

nelupa tai kutsujoukkoliikennelupa. 

Palveluliikenne Palveluliikenne on erityisesti iäkkäiden ja 

vammaisten asiakkaiden tai muiden erityis-

ryhmien tarpeille suunniteltua joukko-

liikennettä. Reitit, käytettävä kalusto sekä kul-



 

jettaja valitaan asiakasryhmiä mahdollisimman 

hyvin palveleviksi. Yleisesti linjan reitiltä voi-

daan tehdä poikkeamia asiakkaiden tarpeiden 

mukaan, tai liikennöinti voi perustua kokonaan 

tilausten pohjalta muodostettaviin reitteihin. 

Palvelusopimusasetus Palvelusopimusasetus (Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/207 rauta-

teiden ja maanteiden julkisista henkilöliikenne-

palveluista) määrittelee miten toimivaltainen 

viranomainen saa puuttua markkinoiden toi-

mintaan. Kun toimivaltainen viranomainen 

päättää järjestää liikenteen markkinaehtoista 

liikennettä monilukuisempana, luotettavampa-

na, korkealaatuisempana tai edullisempana, on 

palvelusopimusasetusta noudatettava. Asetuk-

sessa määritellään ne ehdot, joiden mukaan 

liikenteenharjoittajalle voidaan myöntää yksin-

oikeuksia tai maksaa julkista tukea. 

Palvelutaso Termillä palvelutaso kuvataan yleisesti matkan 

laatua. Joukkoliikenteessä keskeisiä palveluta-

son osatekijöitä ovat mm. kävelymatka, 

vuorotiheys ja matka-aika. 

Reittiliikennelupa Reittiliikennelupa yhdessä joukkoliikenneluvan 

kanssa oikeuttaa liikenteen harjoittamiseen. 

Reittiliikenneluvan hakijalla on oltava joukko-

liikennelupa ja hänen on sitouduttava 

harjoittamaan liikennettä laatulupauksensa mu-

kaisesti vähintään kahden vuoden ajaksi. 

Reittiliikennelupahakemuksen hylkääminen on 

mahdollista vain joukkoliikennelaissa määritel-

lyin perustein. 



 

Siirtymäaika Siirtymäajalla tarkoitetaan 3.12.2009–

2.12.2019 välistä ajanjaksoa. Siirtymäaikana 

siirrytään uuden joukkoliikennelain ja palvelu-

sopimusasetuksen mukaisiin liikennelupiin ja 

liikennöintisopimuksiin.  

Siirtymäajan liikennöintisopimus Ennen uuden joukkoliikennelain voimaantuloa 

myönnetyt linjaliikenneluvat on korvattu siir-

tymäajan sopimuksilla. Sopimukset ovat 

voimassa linjaliikenneluvan voimassaoloajan 

päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 

2.12.2019. 

Tilausliikenne Tilausliikenteellä tarkoitetaan markkinaehtoista 

joukkoliikennettä, jota harjoitetaan vain asiak-

kaan tilauksen määräämällä tavalla.  

Toimivaltainen viranomainen Toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan 

palvelusopimusasetuksen mukaista viranomais-

ta tai viranomaisten ryhmittymää, jolla on 

valtuudet toimia julkisen henkilöliikenteen 

alalla tietyllä alueella. Toimivaltaisen viran-

omaisen tehtävät on määritelty 

joukkoliikennelaissa. 
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1 JOHDANTO 

Joukkoliikenteessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun joukkolii-

kenteen markkinat ovat avautuneet kilpailulle. Uusi joukkoliikennelaki ja EU:n 

palvelusopimusasetus astuivat voimaan jo vuonna 2009, mutta muutos joukkoliikenteen 

järjestämisessä tapahtuu asteittain. Ensimmäiset siirtymäajan liikennöintisopimukset 

päättyivät 1.7.2014 ja loput sopimukset umpeutuvat asteittain vuoden 2019 loppuun 

mennessä. 

Uudistuneen lainsäädännön mukaisesti joukkoliikenne on järjestettävä kilpailutetuilla 

sopimuksilla, jos joukkoliikenteeseen määritetty palvelutaso ei synny liikenteenharjoit-

tajien markkinaehtoisesti tuottamilla palveluilla. Tällöin liikenteen järjestämiseen 

voidaan käyttää julkista tukea, jotta määritelty palvelutaso saavutettaisiin. Julkista tukea 

saava liikenne on siis aina kilpailutettava ennen liikenteen hankkimista. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen (POP ELY) nykyinen joukkoliikenteen palvelu-

tasopäätös on voimassa vuoden 2016 loppuun asti. Uuden palvelutason valmistelu 

aloitetaan hyvissä ajoin, koska nykyinen lähestymistapa poikkeaa selvästi aiemmasta. 

Nyt tavoitteena on, että toimivaltainen viranomainen eli POP ELY toimii tiiviissä yh-

teistyössä kuntien kanssa. Kuntien kanssa on selvitettävä, mitä liikennettä tullaan 

jatkossa hankkimaan, kuka hankinnat maksaa ja mitkä ovat kuntien valmiudet yhteis-

hankintoihin.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen järjestämistapasuunnitelma 

valmistui maaliskuussa 2013. Suunnitelmassa on yhteysväleittäin määritelty, miten 

ELY-keskuksen toimivalta-alueella joukkoliikennepalvelut järjestetään jatkossa. Käyn-

nissä oleva siirtymäaika vaikeuttaa joukkoliikenteen järjestämistä, sillä eri 

yhteysväleillä liikennöi siirtymäajan sopimusten mukaisen liikenteen lisäksi uuden 

järjestämistavan mukaista liikennettä. 
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1.1 Työn tausta ja tavoitteet 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta keväällä 2014 käynnistettiin 

hanke Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukuntien joukkoliikenteen palvelutasoon 

liittyen. Kyseessä on esiselvitys, joka tehdään myöhemmin laadittavaa varsinaista pal-

velutasosuunnitelmaa varten. Selvityksen tavoitteena on kartoittaa joukkoliikenteen 

nykytilanne alueella sekä viedä nykyiset reitti- ja aikataulutiedot sähköiseen karttamuo-

toon. Lisäksi kartoitetaan ELY-keskuksen ja kuntien liikenteiden yhteensovittamisen 

sekä yhteishankintojen mahdollisuuksia.  

Diplomityössä keskitytään kuntien ja ELY-keskuksen liikenteiden suunnittelu- ja han-

kintaprosessiin. Työssä käsitellään muun muassa joukkoliikenteessä tapahtuvia 

ajankohtaisia muutoksia, kuntien joukkoliikennesuunnittelua sekä ELY-keskuksen ja 

kuntien välistä yhteistyötä. Lisäksi työssä pohditaan ja vertaillaan erilaisia aluejako-

mahdollisuuksia, joiden mukaisesti voitaisiin määritellä joukkoliikenteen palvelutasoa 

sekä kehittää alueellista yhteistyötä.  

Selvitystyön edetessä pyritään löytämään ratkaisuvaihtoehtoja kuntien joukkoliikenne-

suunnittelun tehostamiseksi. Tällä hetkellä joukkoliikennesuunnittelun taso kunnissa 

vaihtelee huomattavasti eikä kuntien välillä juuri ole joukkoliikenteeseen liittyvää yh-

teistyötä. Työn tavoitteena onkin selvittää kuntien yhteistyömahdollisuuksia, jotta 

joukkoliikenteen hankintoja saataisiin tehostettua ja kustannusten kasvua hillittyä. 

Diplomityön keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat: 

 Mitkä ovat kuntien valmiudet yhteistyöhön (suunnittelu, yhteishankinta)? 

 Millaisia haasteita kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ilmenee? 

 Millaisella aluejaolla palvelutasoa tulisi määritellä ja liikenteitä hankkia? 

 Millaisia alueellisia joukkoliikennetyöryhmiä tarvitaan? 

Diplomityön tavoitteena on luoda kokonaiskuva joukkoliikenteiden alueellisesta suun-

nittelu- ja hankintaprosessista sekä tuoda esiin siinä esiintyviä ongelmia. Tavoitteena on 

löytää toimintamalleja, jotka helpottavat ja tehostavat alueellista joukkoliikennesuunnit-

telua sekä parantavat ELY-keskuksen ja kuntien välistä yhteistyötä.  
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1.2 Selvityksen aineisto 

Diplomityön tausta-aineisto ja teoriaosuus on pääsääntöisesti koottu joukkoliikentee-

seen liittyvistä selvityksistä, raporteista ja tutkimuksista. Useiden julkaisujen avulla on 

muodostettu aihetta pohjustava teoriakokonaisuus.  

Selvitysosuuden lähtöaineistoa on kerätty suunnittelualueen kunnilta sekä Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskukselta. Joukkoliikenteen nykytila-analyysia varten on selvitetty 

alueella toimivien liikenteiden reitti- ja aikataulutiedot mahdollisimman kattavasti. 

Tietoja kuntien hankkimista liikenteistä on kerätty kuntiin toimitetun lähtötietokyselyn 

avulla. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on toimittanut tiedot ELY-keskuksen 

toimivallassa olevista liikenteistä. Kuntien näkemyksiä joukkoliikenteen nykytilasta, 

kuntatason joukkoliikennesuunnittelusta sekä alueellisen yhteistyön mahdollisuuksista 

on kartoitettu verkkokyselyn avulla. 

1.3 Työn rakenne 

Diplomityön alkuosa koostuu teoriaosuudesta, jossa käsitellään muun muassa ajankoh-

taista joukkoliikenneuudistusta, joukkoliikenteen järjestämistä sekä kokonaisvaltaista 

joukkoliikennesuunnittelua. Teoriaosuuden jälkeen on selvitysosuus, jossa kartoitetaan 

Ylivieskan sekä Nivala-Haapajärven seutukuntien joukkoliikenteen nykytilannetta. 

Selvitysosuuden yhteydessä kuntien hankkimien joukkoliikenteiden reittitiedot viedään 

sähköiseen karttamuotoon. Diplomityö painottuu vahvasti loppuosaan, jossa analysoi-

daan selvitystyön tuloksia, pohditaan kokonaisvaltaisen joukkoliikennesuunnittelun 

haasteita sekä tarkastellaan kuntien ja ELY-keskuksen yhteistyön kehittämismahdolli-

suuksia. Diplomityön rakennetta ja työn eri vaiheita on havainnollistettu kuvassa 1. 
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Kuva 1. Diplomityön vaiheita 
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2 JOUKKOLIIKENNE 

Liikennetekniikassa joukkoliikenne on yleistermi, jolla tarkoitetaan henkilöiden kuljet-

tamista suurille henkilömäärille tarkoitetuilla liikennevälineillä. Yleisimmin 

joukkoliikenne on julkista linja- ja aikataulusidonnaista linja-auto- tai raideliikennettä 

(Liikennevirasto 2013). Tässä työssä joukkoliikenteellä tarkoitetaan joukkoliikennelain 

määritelmän mukaista joukkoliikennettä eli yleisesti käytettävissä tai tilattavissa olevaa 

ammattimaista linja-autoliikennettä. Liikennettä voidaan harjoittaa markkinaehtoisesti 

tai palvelusopimusasetuksen mukaisesti. (Joukkoliikennelaki 2009) 

Joukkoliikennelain tavoitteena on joukkoliikenteen kehittäminen siten, että koko maassa 

on käytettävissä ihmisten välttämättömiä jokapäiväisiä liikkumistarpeita vastaavat 

joukkoliikenteen palvelut. Tavoitteena on myös kasvattaa joukkoliikenteen kulkutapa-

osuutta runsasväkisillä kaupunkiseuduilla sekä suurien kaupunkiseutujen välisessä 

liikenteessä. Jotta kulkutapaosuutta saadaan kasvatettua, on joukkoliikenteen palveluta-

son oltava riittävän korkea. (Joukkoliikennelaki 2009) 

Liikenneviraston tavoitteena on kehittää liikennejärjestelmää sekä liikenteen palveluja 

kokonaisuutena. Tavoitteeksi on asetettu, että yhteistyössä alan toimijoiden kanssa 

joukkoliikenteen matkoja saadaan lisättyä 200 miljoonalla vuoteen 2022 mennessä. 

Nykyisellään joukkoliikenteen matkoja tehdään noin 530 miljoonaa vuodessa eli tavoit-

teena on kasvattaa joukkoliikennematkojen määrää lähes 40 prosenttia. (Liikennevirasto 

2014) 

 

2.1 Toimivaltainen viranomainen 

Viranomaista tai viranomaisten ryhmittymää, jolla on valtuudet toimia julkisen henkilö-

liikenteen alalla, kutsutaan toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Toimivaltainen 

viranomainen toimii tietyllä maantieteellisellä alueella. Toimivaltaiset viranomaiset 

sekä heidän tehtävät on määritelty joukkoliikennelaissa. (Liikennevirasto 2013) 

Joukkoliikennelain mukaisesti yhdeksän ELY-keskusta toimii joukkoliikenteen toimi-

valtaisina viranomaisina. ELY-keskusten lisäksi kunnallisia toimivaltaisia viranomaisia 
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on 26. Näistä kymmenellä toimivalta-alue ulottuu useamman kunnan alueelle, joten 

niitä kutsutaan seudullisiksi toimivaltaisiksi viranomaisiksi. Kaukoliikenteessä toimival-

taisena viranomaisena toimii Liikenne- ja viestintäministeriö. (Joukkoliikennelaki 2009) 

Toimivaltaisten viranomaisten tehtäviä ovat joukkoliikenteen järjestämistavasta päättä-

minen, alueellisen palvelutasomäärittelyn laatiminen ja palvelutasosta päättäminen, 

markkinaehtoisen liikenteen reittilupien myöntäminen, joukkoliikennepalvelujen seu-

dullinen suunnittelu yhdessä sidosryhmien kanssa sekä joukkoliikennepalveluiden 

hankinta, kilpailuttaminen ja järjestäminen. (Liikennevirasto 2013) 

2.2 Joukkoliikenteen palvelutaso 

Palvelutasokäsite on moniulotteinen ja sitä voidaan lähestyä useasta eri näkökulmasta. 

Palvelutasoa voidaan tarkastella muun muassa eri liikenneympäristöissä ja eri tienkäyt-

täjäryhmien sekä kulkumuotojen kannalta (Nevala et al. 2003). Joukkoliikenteen 

palvelutasosta puhuttaessa yleisesti tarkoitetaan palvelun määrää ja laatua.  

2.2.1 Palvelutason määrittäminen 

Joukkoliikennelain mukaisesti toimivaltaiset viranomaiset ovat velvollisia määrittämään 

alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Palvelutason määrittelyä valmisteltaessa viran-

omaisten tulee toimia yhteistyössä keskenään sekä kuntien ja maakuntien liittojen 

kanssa. Tavoitteena on, että palvelutason määrittelyssä eri väestöryhmien tarpeet ote-

taan mahdollisimman hyvin huomioon.  Määritetty palvelutaso on voimassa tietyn 

ajanjakson. (Joukkoliikennelaki 2009) 

Palvelutasomäärittelyn tarkoituksena on muodostaa perusteet tietyn alueen joukkolii-

kenteen suunnittelulle, toteutukselle sekä rahoitukselle. Palvelutasomäärittely asettaa 

liikenteelle tietyt palvelutasotavoitteet, joiden pohjalta tehdään palvelutasopäätös. (Met-

säranta et al. 2013)  

Suositusten mukaan palvelutason alueellinen määrittely tehdään yhteysvälikohtaisesti. 

Valittavia yhteysvälejä muodostuu alue-, kaupunki- ja kuntakeskusten välille sekä 

suurimmilla kaupungeilla myös asuinalueiden ja keskusten välille. Alueellista palvelu-
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tasoa määriteltäessä käytössä on kuusi luokkaa, jotka ovat kilpailutaso, houkutteleva 

taso, keskitaso, peruspalvelutaso, minimitaso ja lakisääteinen taso. Taulukossa 1 on 

esitetty edellä mainitut luokat ja niiden määritelmät sekä eri luokkien mahdollisia käyt-

töympäristöjä. (Liikennevirasto 2011) 

Taulukko 1. Palvelutasoluokat (Liikennevirasto 2011: 8)  

 

 

2.2.2 Palvelutasotekijät 

Palvelutasotekijöiden avulla pyritään kuvaamaan joukkoliikennematkan kokonaislaatua 

eli joukkoliikenteen palvelutasoa (Liikennevirasto 2013). Palvelutasoon vaikuttavat 

tekijät voidaan jaotella kolmeen ryhmään, jotka ovat matka-aika, matkan laatu sekä 

tarjonta. Nämä kolme ryhmää muodostuvat useista erilaisista osatekijöistä, joiden perus-

teella matkustajalle muodostuu yleiskuva joukkoliikenteen toimivuudesta. Palvelutason 

muodostumista erilaisista osatekijöistä on havainnollistettu kuvassa 2. (Pesonen et al. 

2006) 
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Kuva 2. Palvelutasoon vaikuttavia osatekijöitä (muokattu: Pesonen et al. 2006: 16-18) 

 

Liikennetyypillä on selkeä vaikutus siihen, mitkä palvelutason osatekijöistä ovat merkit-

tävimpiä. Taulukossa 2 on listattu eri liikennemuotojen keskeisimpiä 

palvelutasotekijöitä. (Pesonen et al. 2006) 

 

Taulukko 2. Liikennemuotojen keskeisimpiä palvelutasotekijöitä 

Paikallisliikenne 
Vuoroväli, kävelymatka, ajoaika, täsmällisyys, lippu- ja maksujär-

jestelmät 

Vakiovuoroliikenne Vuoromäärä, liikennöintiaika, ajoaika, lippu- ja maksujärjestelmät 

Palveluliikenne Kävelymatka, liikennöintiaika, matkustusmukavuus, informaatio 

Kutsujoukkoliikenne Liikennöintiaika, tilauksen ennakkoaika, informaatio 

Kaukoliikenne Liikennöintiaika, ajoaika, matkustusmukavuus 

 

 

Matka-aika 

Odotteluaika 

Kävelyaika 

Odotusaika 

Ajoaika 

Vaihtoaika 

Laatutekijät 

Turvallisuus 

Täsmällisyys 

Matkustusmukavuus 

Informaatio 

Lippu- ja 
maksujärjestelmä 

Tarjonta 

Vuoroväli 

Liikennöintiaika 

Ajoaika 

Aikataulujen 
säännöllisyys 

Vaihtojen lukumäärä 

PALVELUTASO 
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2.3 Joukkoliikenneuudistus 

Joukkoliikenteessä on käynnissä merkittävin muutos useaan vuosikymmeneen, kun 

joukkoliikenteen markkinat on avattu kilpailulle. EU:n palvelusopimusasetus sekä uusi 

joukkoliikennelaki astuivat voimaan 3.12.2009 ja näiden uudistuksien myötä joukkolii-

kenteen järjestämistapa muuttuu asteittain. Ensimmäiset siirtymäajan 

liikennöintisopimukset päättyivät 30.6.2014 ja siirtymäaika kestää vuoteen 2019 asti. 

Tämä tarkoittaa sitä, että 1.7.2014 jälkeen alkava liikenne on kilpailutettava, jos liiken-

teen järjestämiseen käytetään julkista tukea. Kilpailutus on tehtävä 

hankintalainsäädännön ja joukkoliikennelainsäädännön mukaisesti. Uudistuksen myötä 

julkista tukea ei saa ohjata markkinaehtoiseen liikenteeseen. (Liikennevirasto 2014) 

 

2.3.1 Vaikutukset yleisesti 

Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset näkyvät asiakkaille erilaisina muutoksina jouk-

koliikenteen palveluissa, kunnille hallinnon ja kustannusrakenteen läpinäkyvyytenä sekä 

liikenteenharjoittajille markkinoiden avautumisena. Muutokset joukkoliikennepalveluis-

sa vaikuttavat suoraan joukkoliikenteen käyttäjiin ja ensimmäiset muutokset näkyvät 

kaupungeissa, kun liikennöitsijät ja reitit saattavat vaihtua. Lisäksi useissa kaupungeissa 

siirrytään vähitellen käyttämään uutta lippu- ja maksujärjestelmää. Pääkaupunkiseudun 

HSL-liikenne sekä Tampereen ja Turun kaupunkien joukkoliikenne on hankittu kilpai-

luttamalla jo aiemminkin, joten joukkoliikenneuudistus ei aiheuta niihin niin merkittäviä 

muutoksia. (Liikennevirasto 2014) 

Joukkoliikenneuudistuksen myötä markkinaehtoiseen liikenteeseen ei saa enää ohjata 

yhteiskunnallista tukea eli käytännössä markkinaehtoinen sekä tuettu liikenne eriytyvät 

toisistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinaehtoisesti toteutetussa liikenteessä ei voi 

enää tulevaisuudessa hyödyntää yhteiskunnan tukemia edullisia lippuja. Kuitenkin 

erityislainsäädännön mukaiset matkaliput ovat jatkossakin sallittuja myös markkinaeh-

toisessa liikenteessä (Liikenne- ja viestintäministeriö 2014b). Erityisesti maaseudun 

liikenteessä nämä erityislainsäädännön mukaiset matkaliput ovatkin olleet merkittävin 

julkishallinnon rahoituslähde. Erilaisia erityisryhmien matkakustannusten korvauksia 

ovat muun muassa kuntien opetustoimelle kuuluvat peruskoulun kuljetukset, keskias-
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teen koulumatkatuki, sairausvakuutuslain mukaisten matkojen matkakorvaukset sekä 

kuntien sosiaali- ja terveystoimen matkakustannusten korvaukset. (Weiste et al. 2013) 

 

2.3.2 Vaikutukset lippu- ja maksujärjestelmään 

Joukkoliikenneuudistuksen myötä myös lippu- ja maksujärjestelmät uudistuvat asteit-

tain (Liikennevirasto 2014). Suurena haasteena nähdään se, miten kaupunkiseutujen 

sekä maaseutujen lippu- ja maksujärjestelmät saadaan sovitettua yhteen siirtymäajan 

päätyttyä. Alueiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät itse päätökset siitä, mitä lippu- 

ja maksujärjestelmää käytetään. (Weiste et al. 2013) 

Markkinaehtoisessa liikenteessä liikennepalveluja tarjoavilla yrityksillä on oikeus itse 

hinnoitella lipputuotteensa. Viranomainen ei siis voi puuttua hinnoitteluun. Yritykset 

voivat järjestää omat lippu- ja maksujärjestelmänsä yhteensopiviksi muiden järjestelmi-

en kanssa, jotta lippujen yhteiskäyttöisyys olisi mahdollista. Markkinaehtoisen 

liikenteen harjoittajille tarjotaan myös mahdollisuus käyttää viranomaisen maksujärjes-

telmää. (Weiste et al. 2013) 

Liikennevirasto julkaisi vuonna 2013 maaseudun lippu- ja maksujärjestelmiin liittyvän 

selvityksen, joka tehtiin laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Selvityksen 

mukaan linja-autoyrittäjät pitävät hyvin tärkeänä, että lipputuotteet kelpaisivat kaikessa 

liikenteessä. Liikenteenharjoittajien mukaan lippujärjestelmien yhteensopimattomuus 

onkin suurimpia ongelmia uudistuvassa järjestelmässä. Lippujen yhteensopimattomuus 

aiheuttaa matkaketjujen katkeamista ja näin vaikeuttaa asiakkaiden matkustamista. 

Matkustamisen helpottamiseksi ja sujuvuuden parantamiseksi markkinaehtoisen liiken-

teen sekä viranomaisen hankkimien liikenteiden lippujärjestelmien täytyisi olla 

yhteensopivia mahdollisimman laajasti. (Weiste et al. 2013)  

Uusi valtakunnallinen lippu- ja maksujärjestelmä Waltti otettiin koekäyttöön rajatuilla 

käyttäjäryhmillä Jyväskylän kaupunkiseudun sekä Joensuun seudun joukkoliikenteessä 

1.7.2014. Syksyn aikana järjestelmän käyttöä laajennettiin ja järjestelmä tuli avoimeksi 

kaikille Jyväskylän sekä Joensuun alueen käyttäjille kaikilla lipputuotteilla. Järjestelmän 

pilotoinnin tavoitteena on ollut lippujärjestelmän toiminnallisuuksien testaaminen, jotta 

palvelu tulisi laajemmassa käytössä toimimaan suunnitellulla tavalla. Tavoitteena on, 
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että suurin osa kaupungeista liittyy järjestelmään vuoden 2015 aikana. Waltti-

järjestelmän yleistyminen mahdollistaa lipputuotteiden yhteyskäyttöisyyden eri kaupun-

kien välillä.  (TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy 2014) 

Uuden lippujärjestelmän tavoitteena on luoda kaupunkiseutujen lisäksi myös ELY-

keskusten toiminta-alueille yhtenäinen joukkoliikennejärjestelmä (TVV lippu- ja mak-

sujärjestelmä Oy 2014). Tavoitteena siis olisi, että uusi lippu- ja maksujärjestelmä tulisi 

käyttöön myös toimivaltaisen viranomaisen hankkimassa liikenteessä kaupunkiseutujen 

ulkopuolella. Tällöin samalla matkakortilla pystyisi liikkumaan koko seudun alueella ja 

suunnitelmien mukaan myös toisen toimivaltaisen viranomaisen alueella. Valtakunnalli-

sesta lippujärjestelmästä huolimatta lippujen yhteensopimattomuutta esiintyy 

jatkossakin, sillä markkinaehtoisen liikenteen lippujärjestelmät voivat edelleen olla 

erilaisia. (Liikennevirasto 2014) 
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3 LIIKENTEIDEN JÄRJESTÄMINEN 

Tavoitteena on, että joukkoliikenteestä syntyvät kustannukset katetaan pääosin lipputu-

loilla (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2014). Liikenteen ollessa kannattavaa, 

voidaan se järjestää markkinaehtoisesti eli vapaaseen kilpailuun perustuen. Useilla 

vähäliikenteisillä alueilla liikenne on kuitenkin kannattamatonta eikä markkinaehtoisesti 

järjestetyllä joukkoliikenteellä pystytä takaamaan tarpeellista palvelutasoa. Tällaisessa 

tilanteessa toimivaltaiset viranomaiset sekä kunnat voivat ostaa täydentävää joukkolii-

kennettä, jos liikenne katsotaan yhteiskunnan kannalta tärkeäksi (Liikennevirasto 2014). 

Julkisen tuen avulla hankittu liikenne on kaikkien käytettävissä olevaa, säännöllistä 

henkilöliikennettä, jonka avulla voidaan turvata käyttäjille välttämättömät yhteystarpeet 

(Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2014). 

Joukkoliikenne on hankittava aina kilpailuttamalla, kun siihen kohdistetaan julkista 

tukea. Joukkoliikenteen kilpailuttaminen tarkoittaa, että joukkoliikennepalvelut järjeste-

tään palvelusopimusasetuksen mukaisesti. Näin toimitaan tilanteessa, jossa 

toimivaltainen viranomainen on tehnyt päätöksen, että joukkoliikenne on järjestettävä 

monilukuisempana, luotettavampana, korkealaatuisempana tai edullisemmin kuin mark-

kinaehtoisesti olisi mahdollista. (Liikennevirasto 2014) 

 

3.1 Liikenteiden järjestämisvastuut 

Joukkoliikenteen valtion rahoituksesta, joukkoliikenteen kansallisen lainsäädännön 

valmistelusta sekä kaukoliikenteen palvelutason määrittämisestä vastaa Liikenne- ja 

viestintäministeriö. Liikennevirasto puolestaan vastaa suurten ja keskisuurten kaupunki-

en joukkoliikenteelle myönnettävistä valtionavustuksista sekä ELY-keskuksille 

jaettavista määrärahoista (Liikennevirasto 2014). Joukkoliikennelain mukaiset toimival-

taiset viranomaiset määrittelevät toimialueensa palvelutason sekä vastaavat 

joukkoliikenteen järjestämisestä alueillaan yhdessä kuntien kanssa. (Liikenne- ja vies-

tintäministeriö 2014a) 
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Vastuu joukkoliikenteen suunnittelusta, rahoituksesta sekä järjestämisestä jakaantuu siis 

useille eri tahoille. Tätä vastuualueiden jakaantumista on pyritty havainnollistamaan 

kuvassa 3. 

Tavoitteena on, että ELY-keskukset hankkivat kuntien välistä joukkoliikennettä. ELY-

keskuksen hankkiman liikenteen lisäksi kunnat voivat hankkia täydentävää kuntien 

sisäistä liikennettä. ELY-keskus ja kunta tai kunnat keskenään voivat myös tehdä yh-

teishankintoja, joiden avulla kustannuksia saadaan jaettua. Kaikille avoimen 

joukkoliikenteen järjestäminen ei kuitenkaan ole kuntien lakisääteinen velvollisuus, 

vaan kunnat osallistuvat joukkoliikenteen rahoitukseen ja suunnitteluun oman harkin-

tansa mukaan.  (Liikennevirasto 2014) 

Henkilöliikennettä koskevia lakisääteisiä velvoitteita kunnille annetaan erityislainsää-

dännössä. Esimerkiksi perusopetuslaki, kehitysvammalaki, vammaispalvelulaki, 

sosiaalihuoltolaki, kansanterveyslaki sekä sairaankuljetusasetus asettavat kunnille erilai-

sia velvoitteita kuljetusten järjestämiseen. (Paajanen 2013) 
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Kuva 3. Joukkoliikenteen vastuualueet 

 

3.1.1 Koulukuljetukset 

Perusopetuslain mukaan kunnan on järjestettävä oppilaalle maksuton koulukuljetus, jos 

perusopetusta, lisäopetusta tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan esiopetusta 

saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan iän tai muut 

olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaral-

liseksi. Tällöin oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan 

kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen. Lain mukaan 

•Joukkoliikenteen valtion rahoitus 

•Joukkoliikenteen  kansallisen lainsäädännön valmistelu 

•Kaukoliikenteen palvelutason määrittäminen 

Liikenne- ja 
viestintäministeriö 

•Suurten ja keskisuurten kaupunkien valtionavustukset 

•ELY-keskuksien määrärahat 

Liikennevirasto 

•Joukkoliikenteen palvelutason määrittäminen toimialueellaan 

•Kuntien välinen avoin joukkoliikenne 

ELY-keskukset 

•Erillislainsäädännön mukaiset henkilökuljetukset 

•Koulukuljetukset 

•Vammaislainsäädännön mukaiset kuljetukset 

•Täydentävä kunnan sisäinen avoin joukkoliikenne (ei lakisääteistä) 

Kunnat 
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oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. 

Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 

kolme tuntia. (Perusopetuslaki 2003) 

Useissa kunnissa on käytössä sovelletut käytännöt koulukuljetusten järjestämisessä. 

Jokainen kunta voi itse määritellä koulukuljetusperiaatteensa, kunhan lakisääteiset 

vaatimukset täyttyvät. Sovellettuja koulukuljetusperiaatteita käsitellään tarkemmin 

kappaleessa 6.4.1. 

3.1.2 Vammaislainsäädännön mukaiset kuljetukset 

Kunnan on huolehdittava kotipalvelujen järjestämisestä sosiaalihuoltolain perusteella. 

(Sosiaalihuoltolaki 1982). Kotipalveluina järjestetään erilaisia tukipalveluita, joihin 

myös kuljetuspalvelut sisältyvät. Ikäihmisiä kuljetetaan muun muassa sosiaalihuoltolain 

mukaiseen päivätoimintaan yhteiskuljetuksilla (Paajanen 2013). Kuljetuspalvelujen 

järjestämisestä ei kuitenkaan ole tarkempia säädöksiä vaan kunta voi itse määritellä 

esimerkiksi matkojen määrän ja matkoista perittävät maksut sekä kriteerit, jotka oikeut-

tavat matkoihin. (Siltala 2012) 

Vaikeavammaisilla henkilöillä on ehdoton oikeus kuljetuspalveluihin vammaispalvelu-

lain perusteella (Vammaispalvelulaki 1987). Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja 

henkilöt, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa eikä julkisten joukkoliikenneväli-

neiden käyttö onnistu ilman suuria vaikeuksia. Lain tavoitteena on vammaisten 

henkilöiden tasa-arvon edistäminen sekä vamman aiheuttamien haittojen ja esteiden 

vähentäminen jokapäiväisessä elämässä (Paajanen 2013). Kuntien on järjestävä välttä-

mättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi jokapäiväiseen elämään 

kuuluvia yhdensuuntaisia matkoja vähintään kahdeksantoista kuukaudessa. (Siltala 

2012) 

Kehitysvammaisten henkilöiden erityishuoltoon liittyvistä kuljetuksista säädetään kehi-

tysvammalaissa. Laki velvoittaa kuntaa huolehtimaan kuljetuksista, jotka ovat 

välttämättömiä tarvittavan erityishuollon saamiseksi. Nämä kuljetukset ovat kuljetetta-

valle maksuttomia ja erityishuoltoa tarvitsevalla ihmisellä on niihin ehdoton oikeus. 
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Erityishuollon kuljetusten lisäksi kehitysvammaisille henkilöille voidaan järjestää muita 

kuljetuksia muun muassa vammaispalvelulain perusteella. (Kehitysvammalaki 1977) 

3.2 Joukkoliikenteen järjestämisen toimintamallit 

Toimivaltainen viranomainen päättää siitä, hankintaanko joukkoliikenne markkinaehtoi-

sesti ilman julkista tukea vai EU:n palvelutasoasetuksen mukaisesti eli pääsääntöisesti 

kilpailuttamalla. PSA:n mukaisissa hankinnoissa perusvaihtoehtoina ovat ostoliikenne 

niin sanotun bruttomallin mukaisena tai käyttöoikeussopimukset. Käyttöoikeussopi-

mukset voivat olla joko reitti- tai aluekohtaisia sopimuksia. Kuvassa 4 on pyritty 

havainnollistamaan viranomaisen päätöksentekotilannetta ja järjestämistavan valintaa. 

(Liikennevirasto 2012) 

 

Kuva 4. Joukkoliikenteen järjestämistapamallit (Liikennevirasto 2012: 15) 
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3.2.1 Markkinaehtoinen malli 

Markkinaehtoisessa mallissa viranomainen ei puutu markkinoiden toimintaan vaan 

liikennepalvelut tuotetaan vapaan kilpailun pohjalta. Liikenteenharjoittajille ei makseta 

julkista tukea ja jokainen liikenteenharjoittaja toimii oman suunnittelun sekä hinnoitte-

lun pohjalta (Linja-autotyöryhmä 2012). Vaikka markkinaehtoiseen liikenteeseen ei 

voida ohjata julkista tukea, voidaan esimerkiksi Kelan kautta korvattavia opiskelijalip-

puja käyttää. Tällöin kyseessä ei ole liikenteenharjoittajalle maksettava lipputuki vaan 

opiskelijan tukeminen erityislainsäädäntöön perustuen. (Weiste et al. 2013) 

Suomessa markkinaehtoinen liikenne edellyttää, että liikenteenharjoittajalla on oltava 

joukkoliikenneluvan lisäksi reittiliikennelupa tai kutsujoukkoliikennelupa. Liikennöitsi-

jän hakiessa lupaa toimivaltainen viranomainen tarkistaa, että liikenne ei aiheuta 

vakavaa haittaa palvelusopimusasetuksen mukaiselle liikenteelle (Joukkoliikennelaki 

2009). Lisäksi katsotaan, että yrittäjä täyttää vaaditut kriteerit, joiden asettamisella on 

haluttu vaikuttaa muun muassa liikenteen turvallisuuteen. (Linja-auto työryhmä 2012)  

Markkinaehtoisella mallilla järjestettyä liikennettä voidaan täydentää ostoliikenteellä, 

jos esimerkiksi peruspalvelutaso ei toteudu kaikilla alueilla. Toimivaltainen viranomai-

nen hankkii täydentävää liikennettä yleisimmin nettomallilla ja vastaavasti kunnat 

ostavat liikennettä hankintalain mukaisesti. Ostoliikennettä hankkiva toimivaltainen 

viranomainen tai kunta voi itse asettaa liikenteessä käytettäville lipputuotteille enim-

mäishinnat. (Linja-auto työryhmä 2012) 

3.2.2 Palvelusopimusasetuksen mukainen liikenne 

Palvelusopimusasetuksen mukaisessa liikenteessä toimivaltainen viranomainen asettaa 

liikenteenharjoittajalle julkisen palvelun velvoitteita, joita liikenteenharjoittajan on 

noudatettava. Vastineeksi liikenteenharjoittajalle korvataan velvoitteista aiheutuvat 

kustannukset ja/tai myönnetään yksinoikeuksia. Palvelusopimusasetuksen mukaisessa 

liikenteessä toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, että joukkoliikennepalvelut järjes-

tyvät muun muassa monilukuisempina ja korkeatasoisempina verrattuna pelkästään 

markkinaehtoisesti järjestettyihin palveluihin. Palvelusopimuksen mukainen liikenne 

voidaan hankkia joko brutto- tai nettomallilla. (Linja-auto työryhmä 2012) 
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Bruttomallissa toimivaltainen viranomainen suunnittelee ja kilpailuttaa liikenteen. 

Liikenteen tarjonta, lippujen hinnat ja laatutekijät ovat toimivaltaisen viranomaisen 

määrittelemät. Ostoliikennesopimuksessa liikenteenharjoittaja sitoutuu hoitamaan lii-

kenteen toimivaltaisen viranomaisen asettamien ehtojen mukaisesti. 

Liikenteenharjoittajan saama korvaus ei riipu matkustajamäärästä vaan se perustuu 

liikennesuoritteeseen eli toisin sanoen tilaaja kantaa lipputuloriskin. Liikenteenharjoitta-

jalle maksetaan vastineeksi hankintasopimuksen mukainen liikennöintikorvaus. 

Bruttomallin etuina on, että liikenne on mahdollista suunnitella keskitetysti toimivaltai-

sen viranomaisen toimesta, vaikka alueella toimisi useita eri liikenteenharjoittajia.  

Bruttomalli soveltuu parhaiten isoihin kokonaisuuksiin ja kyseinen malli onkin käytössä 

muun muassa HSL:n, Turun, Oulun ja Jyväskylän alueilla. (Linja-auto työryhmä 2012) 

Käyttöoikeussopimuksissa liikenteenharjoittajalle myönnetään yksinoikeus tietyn alu-

een liikenteeseen tai suppeammin yksittäiseen reittiin. Aluekohtaisessa 

käyttöoikeussopimuksessa liikennöitsijä suunnittelee tietyn alueen ja reittikohtaisessa 

tietyn reitin liikenteen tarjouspyynnössä annettujen ehtojen mukaisesti. Käyttöoikeusso-

pimuksia voivat tehdä ainoastaan toimivaltaiset viranomaiset. (Liikennevirasto 2013) 

Käyttöoikeussopimuksessa hankinta tehdään ns. nettomallilla, jossa lipputulot jäävät 

liikenteenharjoittajalle. Liikennöitsijä jättää tarjouksen liikennöintikustannusten ja 

arvioitujen lipputulojen erotuksesta eli sekä lipputuloriski että riski tuotantokustannuk-

sista ovat liikenteenharjoittajalla. Käyttöoikeussopimuksissa liikenteenharjoittajalle jää 

enemmän suunnitteluvapautta kuin bruttomallissa. Mallin arvioidaankin kannustavan 

liikennöitsijöitä panostamaan palvelun suunnitteluun, laatuun ja markkinointiin, sillä 

niiden avulla matkustajamäärä ja siten oma tulos saadaan maksimoitua. Nettomalli 

soveltuu hyvin reittikohtaisiin hankintoihin, erityisesti heikon kysynnän alueilla. (Linja-

autotyöryhmä 2012) 
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4 KOKONAISVALTAINEN JOUKKOLIIKENNESUUN-

NITTELU 

Kokonaisvaltainen joukkoliikennesuunnittelu on laaja käsite, johon sisältyy erilaisia 

osa-alueita aina maankäytöstä liikenteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Tässä työssä 

keskitytään alueelliseen suunnitteluun, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti yhteistyö-

hön, hankintoihin sekä rahoitukseen. Kuvassa 5 on esitetty kokonaisvaltaisen 

joukkoliikennesuunnittelun osa-alueita. 

 

Kuva 5. Kokonaisvaltaisen joukkoliikennesuunnittelun osa-alueita 

 

Käytäntö on osoittanut, että joukkoliikenteen palveluja on kannattavaa tarkastella laa-

jempien alueiden kokonaisuuksina. Esimerkiksi työssäkäyntialue muodostaa luontaisen 

kokonaisuuden, jolle voidaan laatia seudullinen joukkoliikennesuunnitelma. Suunnitel-

man tavoitteena on, että vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin avulla ELY-keskus 

yhdessä kuntien kanssa määrittelee alueen joukkoliikenteelle tavoitteellisen palveluta-
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son. Seudullinen suunnitelma pohjautuu laajempaan joukkoliikenteen järjestämistapa-

suunnitelmaan. Kunnat pyrkivät toimimaan tiiviissä yhteistyössä ja yhteistyön avulla on 

tavoitteena eri henkilöliikennemuotojen palveluiden yhteensovittaminen. Hyvän jouk-

koliikennesuunnitelman tavoitteena on asettaa yhteiset ja realistiset tavoitteet seudun 

joukkoliikenteelle. (Suomen Kuntaliitto 2014) 

 

4.1 Kuntien ja ELY-keskuksen yhteistyö 

Tavoitteena on, että joukkoliikenteen suunnittelu ja seuranta tapahtuu ELY-keskuksen 

ja kunnan yhteistyönä. Liikenteitä ei enää jaoteltaisi niin selkeästi ELY:n ja kunnan 

liikenteisiin vaan kaikki kuljetukset koordinoitaisiin yhteen. Kokonaisvaltaisessa jouk-

koliikennesuunnittelussa tarkoituksena on kartoittaa myös kuntien välisiä 

yhteistyömahdollisuuksia. Tiiviimmän yhteistyön avulla pyritään alentamaan joukkolii-

kenteen kustannuksia tai ainakin hillitsemään kustannusten nousua.  (Rosenberg 2012) 

Kokonaisvaltainen joukkoliikennesuunnittelu vaatii alueen kaikkien joukkoliikennepal-

veluiden selvittämistä. Kuntien ostamat liikenteet kartoitetaan, jotta saadaan selville 

voidaanko niitä yhdistää, järkeistää tai hyödyntää yhdessä ELY-keskuksen liikenteen 

kanssa. Tavoitteena on myös tarkastella löytyykö tietyltä suunnittelualueelta reittejä tai 

alueita, joilla joukkoliikenteen kilpailutus olisi mahdollista suorittaa suurempina koko-

naisuuksina.   

4.1.1 Liikenteiden integrointi 

Kokonaisvaltaisen joukkoliikennesuunnittelun tärkeänä lähtökohtana on perinteisen 

joukkoliikenteen sekä muun tuetun liikenteen tarkastelu nykyistä laajempana kokonai-

suutena. Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2013 julkaisemassa selvityksessä 

selvitysmies Juhani Paajanen painotti, että joukkoliikenne kokonaisuudessaan tulee 

nähdä osana koko liikennejärjestelmää sekä liikennejärjestelmäsuunnittelua. Toimival-

taisten viranomaisten ja kuntien lisääntyvän yhteistyön avulla 

henkilöliikennejärjestelmän suunnittelussa pyritään huomioimaan myös kaikki julkisesti 

tuetut henkilöliikenteet. Tämä mahdollistaa palvelu- ja kutsujoukkoliikenteen sekä 

koululais- ja vammaiskuljetusten integroimisen mukaan suunnitteluun. Kun kaikki 
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henkilöliikenteet ovat mukana suunnittelussa, voivat yhteiskunnallisesti tuetut kuljetuk-

set palvella kustannustehokkaammin yhteiskunnan kuljetustarpeita. (Paajanen 2013) 

Julkisesti tuettujen liikenteiden tehokkaan integroinnin tavoitteena on julkisen liikenteen 

tehostaminen sekä maaseudun liikennepalveluiden turvaaminen. Erityisesti haja-

asutusalueilla, joissa liikenteiden järjestäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa vähäi-

sen käyttäjämäärän vuoksi, on paikalliset liikennetarpeet sekä liikenteiden yhdistämisen 

mahdollisuudet kartoitettava hyvin tarkasti. Liikenteiden yhdistämisen avulla pyritään 

välttämättömät liikennepalvelut tuottamaan mahdollisimman taloudellisesti. (Paajanen 

2013) 

4.1.2 Kunta-ELY -sopimukset 

Kunnan ja ELY-keskuksen välille tehtävässä sopimuksessa sovitaan muun muassa 

joukkoliikenteen suunnittelun ja seurannan yhteistyöstä sekä periaatteista ja menettely-

tavoista. On selkeästi määritettävä, kuinka kunnan järjestämien henkilökuljetusten sekä 

ELY-keskuksen järjestämien joukkoliikennepalvelujen koordinointi hoidetaan ja miten 

kunta osallistuu kuntalaisiaan palvelevien ELY-keskuksen järjestämien joukkoliikenne-

palvelujen kustannuksiin. Kustannusten jakautumista ELY-keskuksen ja kunnan välillä 

on kuvattu taulukossa 3. Sopimuksessa myös sovitaan alueella käytettävistä joukkolii-

kenteen lippu- ja maksujärjestelmistä sekä niiden toteutuksesta. Lisäksi kunta sitoutuu 

toimittamaan järjestämänsä täydentävän joukkoliikenteen tiedot valtakunnallisiin rekis-

tereihin. (Rosenberg 2012) 

Taulukko 3. Joukkoliikenteen kustannuksien jakautuminen ELY-keskuksen ja kunnan 

välillä (Rosenberg 2012) 

ELY-keskuksen hankkiman PSA-liikenteen liikennöinti-

korvaukset ja kuntakohtaiset kausiliput 
ELY-keskus ja kunta 

Valtakunnallisen lippu- ja maksujärjestelmän käyttökulut 

ELY-keskuksen hankkimassa PSA-liikenteessä 
ELY-keskus ja kunta 

Valtakunnallisen lippu- ja maksujärjestelmän käyttökulut 

kunnan tilaamassa henkilöliikenteessä 
Kunta 

Muiden kuntakohtaisten lipputuotteiden aiheuttamat 

lisäkulut 
Kunta 
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4.2 Henkilökuljetusten järjestämisen ja rahoituksen uudistaminen 

Liikenne- ja viestintäministeriö velvoitettiin uudistamaan julkisesti tuettujen matkojen 

järjestäminen sekä rahoitus valtioneuvoston keväällä 2013 tekemän periaatepäätöksen 

seurauksena. Uudistuksen tavoitteena on edistää Kelan korvaamien kuljetusten sekä 

avoimen joukkoliikenteen yhteistyötä ja näin saada kehitettyä kustannustehokkaampi 

tuettujen maksujen järjestelmä. Rahoituksen selkeyttäminen on merkittävä osa uudistus-

ta, sillä tällä hetkellä henkilöliikennerahat ovat jakautuneet useammalle hallinnonalalle. 

Jotta kustannusten koordinointi olisi selkeämpää, tulisivat henkilöliikennerahat kohden-

taa yhdelle hallinnonalalle. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2014c) 

Henkilökuljetusten kehittäminen on todella merkittävää erityisesti jatkuvasti kasvaneista 

kustannuksista johtuen. Jos henkilökuljetuksia ei pystytä kehittämään ja kustannusten 

kasvua hillitsemään, on vaarana palvelutason lasku sekä omakustannusosuuksien nou-

seminen. Uudistuksen toteuttamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut 

ohjausryhmän, jonka toimikausi päättyy 30.4.2015. Ohjausryhmä on muodostanut 

kolme hankeryhmää, joiden tehtäviä ovat uudenlaisten henkilöliikenteen palvelukonsep-

tien mahdollistaminen, henkilökuljetusten julkisen rahoituksen yhteiskäyttöisyys sekä 

henkilökuljetuksiin liittyvän lainsäädännön uudistaminen. (Liikenne- ja viestintäminis-

teriö 2014c) 

Kesällä 2014 lähetettiin lausuntokierrokselle luonnos henkilöliikenteen lakimuutoksista. 

Esitys on tarkoitus luovuttaa eduskunnalle loppuvuodesta 2014 (Valtioneuvosto 2014). 

Kyseessä on henkilöliikennelainsäädännön uudistuksen ensimmäinen vaihe, jonka 

tavoitteena on saada aikaan nopeasti tehtäviä uudistuksia julkisesti rahoitettujen henki-

lökuljetusten kustannuspaineiden helpottamiseksi. Uudistuksen toisessa vaiheessa 

lainsäädäntöä uudistetaan laajemmin. Esitetyssä muutoksessa ehdotetaan muun muassa 

helpotuksia linja-autoliikenteen reittiliikenneluvan saantiin ja liikenteen harjoittamiseen 

pienemmällä linja-autolla. Lisäksi ehdotetaan mahdollisuutta käyttää taksamittaria myös 

linja-autoliikenteessä. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2014d) 
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4.3 Liikenteiden järjestämiseen vaikuttavat uudistukset 

Joukkoliikenneuudistuksen lisäksi vireillä on samaan aikaan useita merkittäviä yhteis-

kunnallisia uudistuksia kuten kuntauudistus, vammaispalvelulain uudistus sekä sosiaali- 

ja terveyspalvelujen uudistus. Lisäksi on käynnistynyt hanke toisen asteen koulutuksen 

rakenteellisesta uudistuksesta. Käynnissä olevat merkittävät uudistukset on tärkeä tie-

dostaa ajoissa myös joukkoliikennettä suunniteltaessa, sillä ne voivat vaikuttaa 

joukkoliikenteiden järjestämiseen. Nykyiset aluejaot saattavat muuttua ja mahdolliset 

uudistukset koulu- ja oppilaitosverkostossa voivat vaikuttaa kuntien välisen joukkolii-

kenteen tarpeisiin. 

4.3.1 Kuntauudistus 

Kuntarakenneuudistuksen aikataulun mukaisesti vuosi 2014 on ollut kuntien yhdisty-

mispäätösten sekä uusien kuntien valmistelun aikaa. Suunnitelman mukaan uusien 

kuntien toteutus on tarkoituksena suorittaa vuosina 2015–2017. (Valtiovarainministeriö 

2013) 

Kuntauudistuksen tavoitteeksi on asetettu vahvojen sekä elinvoimaisten kuntien muo-

dostaminen ja kuntien yhdistäminen on ollut tarkoituksena suorittaa luontaisten 

työssäkäyntialueiden pohjalta. Tällä hetkellä kuntauudistus on lainsäädännön uusimisen 

osalta jo pitkällä. Uusi kuntarakennelaki tuli voimaan 1.7.2013 ja kuntien selvitysvel-

voitus alkoi heti lain voimaan tultua. Kuntien tuli ilmoittaa, minkä kunnan tai kuntien 

kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä 30.11.2013 mennessä. Kuntarakennelaki sisäl-

tää kriteerit, jotka ohjaavat kuntarakenteen uudistamista. Kuntalain kokonaisuudistus 

tuli eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2014 ja tavoitteena on, että se astuu voimaan vuo-

den 2015 alussa. (Virkkunen 2014) 

Lakipohja kuntauudistukselle alkaa siis olla valmiina ja tästä eteenpäin vastuu siirtyy 

vahvasti kunnille. Suuri muutos tulee olemaan se, että jatkossa kunnilla ei tule olemaan 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta. (Virkkunen 2014) 
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4.3.2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus 

Hallituspuolueet sopivat yhdessä oppositiopuolueiden kanssa sosiaali- ja terveyspalve-

lujen uudistuksesta 23.3.2014 ja uudistuksen valmistelu aloitettiin heti sosiaali- ja 

terveysministeriössä. Suunnitelmien mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis-

lain olisi tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2015 ja uusien sosiaali- ja terveys-

palveluista vastaavien alueiden toiminta alkaisi vuoden 2017 alusta. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2014) 

Uudistuksen tarkoituksena on, että kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut järjestettäisiin 

viiden vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. Nämä viisi aluetta perustuisivat jo ole-

massa oleviin toimiviin rakenteisiin. Uudistuksen tavoitteena on mahdollistaa muun 

muassa yhdenvertaiset palvelut asuinkunnasta riippumatta, purkaa hallintoa ja hallinnon 

raja-aitoja sekä vähentää palvelujen tarpeetonta päällekkäisyyttä. Uudistuksen myötä 

olisi mahdollista käyttää laajemmin osaajia sekä kerryttää erikoisosaamista. Uudistuk-

sen jälkeen hallinto järjestettäisiin kuntayhtyminä. Sote-alue järjestää palvelun, mutta 

jatkossakin kunta tai kuntayhtymä toimisi tuottajana. Palvelut tulevat siis pysymään 

kunnissa, mutta palvelujen järjestäminen ja niiden tuottaminen erotetaan toisistaan. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2014) 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen viiden alueen malliin irrottaa kuntauudistuk-

sen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta. Sote-uudistus on niin merkittävä ja 

laaja, että se tulee muokkaamaan myös kuntauudistuksen perusteita. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2014)  

 

4.3.3 Vammaislainsäädännön uudistus 

Vammaislainsäädännön uudistus käynnistyi kesällä 2013 ja uudistuksen tavoitteena on 

sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki sekä kehitysvammalaki. Sosiaali- ja 

terveysministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on muodostaa yhtenäinen vammais-

palveluja koskeva erityislaki, joka tulee korvaamaan kaksi edellä mainittua lakia. 

(Huhta 2013) 
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Uudistuksen tavoitteena on, että yhtenäinen vammaispalveluja koskeva erityislaki kos-

kee kaikkia vammaisryhmiä yhdenvertaisesti. Kahden erillisen lain yhdistäminen vaatii 

myös vammaisia henkilöitä koskevan lainsäädännön muiden uudistamistarpeiden selvit-

tämistä (Huhta 2013). Uudistamistarpeita kohdistuu muun muassa henkilökohtaisen 

avun ja liikkumisen tuen kehittämiseen. Työryhmän tavoitteena on tehdä selvityksen 

pohjalta ehdotus uudesta laista vuoden 2014 loppuun mennessä. Elokuussa 2014 järjes-

tettiin avoin kuulemistilaisuus, jossa lakiluonnos käsiteltiin. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2014b) 

 

4.3.4 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistaminen 

Vuoden 2014 alussa aloitti toimintansa työryhmä, joka käsittelee toisen asteen koulu-

tuksen rakenteellista uudistusta. Uudistuksen tavoitteena on luoda vahvoihin toisen 

asteen koulutuksen järjestäjiin perustuva koulutuksen järjestäjäverkko. Toisen asteen 

koulutuksen rakenteelliseen uudistukseen liittyy myös lukiokoulutuksen sekä ammatil-

lista perus- ja lisäkoulutusta koskevan säätely- ja rahoitusmenetelmän uudistaminen. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014) 

Toisen asteen koulutuksen rakenteellisen uudistamisen päätarkoituksena on lukiokoulu-

tuksen, ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön järjestäjäverkon 

tiivistäminen, koulutuksen järjestäjien toimintaedellytysten parantaminen ja yhteistyön 

vahvistaminen sekä jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen 

alueellisen ja alakohtaisen saavutettavuuden turvaaminen. Työryhmän toimikausi kestää 

vuoden 2016 loppuun asti, joten uudistuksen vaikutuksia ei pystytä vielä ennakoimaan. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014)  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Diplomityön selvitysosuuden tutkimusmenetelmänä ovat erilaiset kyselyt. Lähtötietojen 

hankkimiseksi kuntien joukkoliikenneyhdyshenkilöille toimitettiin sähköinen kysely 

liittyen kunnan hankkimien kuljetusten sekä kuljetuskustannuksien nykytilaan. Myö-

hemmin toteutettiin vielä verkkokysely, jonka tavoitteena oli selvittää kuntien 

näkemyksiä joukkoliikenteen nykytilasta sekä siitä, miten joukkoliikennettä ja sen 

suunnittelua pitäisi kehittää jatkossa. Selvitystä täydennettiin tekemällä lisäkyselyjä 

sekä kuntien että ELY-keskuksen edustajille. 

5.1 Lähtötietokysely 

Lähtötietokysely lähetettiin jokaisen kunnan joukkoliikenneyhteyshenkilölle sähköpos-

tin välityksellä. Kyselyn avulla selvitettiin kuntien reittipohjaisen avoimen 

joukkoliikenteen nykytilannetta. Pyydettyjä tietoja olivat muun muassa koulukuljetusten 

sekä palvelu/asiointiliikenteen reitti- ja aikataulutiedot sekä kuljetuskustannukset. Lähe-

tetty kyselylomake on työn liitteenä 1. Lähtötietokyselyn tavoitteena oli saada tarkat 

reittitiedot kaikista kuntien hankkimista liikenteistä, jotta saataisiin muodostettua koko-

naiskuva suunnittelualueella toimivasta joukkoliikenteestä.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta saatiin käyttöön aiemmin selvitettyjä tietoja 

kuntien rahoittamien kuljetusten kustannuksista. Selvitettyjä tietoja olivat kaikille avoi-

men joukkoliikenteen sekä opetustoimen ja sosiaalitoimen kuljetusten kustannukset. 

ELY-keskukselta saatiin käyttöön myös tiedot siirtymäajan liikennöintisopimuksista, 

käyttöoikeussopimuksista, ostosopimuksista sekä reittiliikenneluville haetuista liiken-

teistä.  

5.2 Verkkokysely 

Verkkokysely toteutettiin myöhemmin projektin edetessä. Verkkokyselyn avulla pyrit-

tiin saamaan selville kuntien näkemys joukkoliikenteen nykytilasta sekä selvittämään 

joukkoliikenteessä esiintyviä puutteita. Kyselyn tavoitteena oli myös muodostaa koko-

naiskuva kuntien joukkoliikennesuunnittelun organisoinnista sekä kuntien 
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joukkoliikenteelle asettamista tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Verkkokyselyn 

kysymykset ovat työn liitteenä 2. 

Verkkokyselyn yksi merkittävistä tavoitteista oli saada selville kuntien näkemys henki-

lökuljetusten ja joukkoliikenteen suunnitteluun liittyvästä osaamisesta sekä resurssien 

riittävyydestä. Yhteistyön kehittäminen niin alueellisesti kuin ELY-keskuksenkin kans-

sa oli myös yksi kyselyn osa-alueista. 
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6 TAPAUSTUTKIMUS 

Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukuntien joukkoliikenteen palvelutason esiselvi-

tys tehdään varsinaista palvelutasosuunnitelmaa varten. Esiselvityksen tavoitteena on 

kerätä palvelutasosuunnitelman laadintaa varten tarpeellisia lähtötietoja. Tutkimukseen 

sisältyy muun muassa joukkoliikenteen reittien ja aikataulujen selvittäminen sekä niiden 

vieminen sähköiseen karttamuotoon. Lisäksi selvitetään ELY-keskuksen ja kuntien 

liikennepalveluiden rahoitusta sekä tehdään näistä tilaajan tarpeisiin sopivia vertailuja 

kuntien ja seutukuntien kesken. Selvitystyössä myös tutkitaan kuntien ja ELY-

keskuksen liikenteiden yhteensovittamisen mahdollisuuksia. 

Tässä diplomityön tutkimusosuudessa keskitytään suunnittelualueen kuntien joukkolii-

kenteen nykytilan analysoimiseen. Tätä varten on kerätty erilaisia perustietoja 

suunnittelualueesta sekä kartoitettu kuntien henkilökuljetusten nykytilanne lähtötieto-

kyselyjen avulla. Lisäksi kyselytutkimuksen avulla on selvitetty kuntien omaa käsitystä 

joukkoliikenteensä nykytilasta sekä näkemystä joukkoliikenteen kehityksestä ja tulevai-

suuden tavoitteista. Joukkoliikenteen nykytila-analyysia hyödynnetään, kun pyritään 

kartoittamaan erilaisia aluejakomahdollisuuksia, joiden mukaisesti suunnittelualueen 

palvelutaso voitaisiin määritellä ja liikenteitä hankkia.  

6.1 Perustietoja suunnittelualueesta 

Selvitystyö tehdään Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa sijaitsevien Ylivieskan ja Nivala-

Haapajärven seutukuntien alueelle. Ylivieskan seutukuntaan kuuluvat kunnat ovat Yli-

vieska, Alavieska, Sievi, Kalajoki, Oulainen sekä Merijärvi. Nivala-Haapajärven 

seutukunnan muodostavat Nivala, Haapajärvi, Reisjärvi, Kärsämäki ja Pyhäjärvi. Suun-

nittelualue sekä seutukuntajako on esitetty kuvassa 6.  
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Kuva 6. Suunnittelualue 

 

6.1.1 Väestö 

Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan suunnittelualueella asuu yhteensä noin 74000 

asukasta. Asukasluvultaan suurimmat kunnat ovat Ylivieska, Kalajoki sekä Nivala. 

Alueen muissa kunnissa asukasluvut ovat selvästi pienempiä ja neljässä kunnassa väes-

tömäärä jää alle 3000 asukkaan. Kuvassa 7 on esitetty kuntien asukasluvut huhtikuussa 

2014.  
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Kuva 7. Suunnittelualueen kuntien asukasluvut (Väestörekisterikeskus 2014) 

 

Tilastokeskuksen vuonna 2012 tekemän väestöennusteen perusteella kuntien väestön-

lisäys vaihtelee suuresti. Väestönlisäys kuvaa luonnollisen väestönkasvun sekä 

kokonaisnettomuuton summaa. Kuvassa 8 on tarkasteltu jokaisen kunnan sekä koko 

suunnittelualueen väestönlisäystä ajanjaksolla 2014–2040. Taulukon laskelmissa on 

käytetty kuntien todellisia asukaslukuja huhtikuulta 2014 sekä tilastokeskuksen tekemää 

väestöennustetta vuodelle 2040.  (Tilastokeskus 2012) 
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Kuva 8. Kuntien väestönlisäyksen ennuste vuoteen 2040 mennessä (Tilastokeskus 

2012) 

 

Väestömuutosten perusteella suunnittelualueen suurimmat kunnat Ylivieska ja Kalajoki 

jatkavat selvästi kasvamistaan. Suurimmalla osalla kunnista väestönkasvu tulee ennus-

teen mukaan olemaan negatiivista, mutta tästä huolimatta koko suunnittelualueen 

väestömäärä tulisi hieman kasvamaan. Ennusteen mukaan väestö keskittyisi tulevaisuu-

dessa entistä selkeämmin alueen suurimpiin keskittymiin ja oletettavasti haja-

asutusalueiden väkimäärä tulisi vähenemään. 

6.1.2 Asukastiheys ja henkilöautotiheys 

Asukastiheys vaikuttaa muun muassa eri liikkumismuotojen kuten henkilöautojen, 

joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kulkutapajakaumaan. Yleisesti suurilla asukasti-

heyksillä joukkoliikennettä voidaan järjestää kattavasti ja sen palvelutaso voidaan pitää 

riittävän korkeana. Tällöin henkilöautojen käyttö on luonnollisesti vähäisempää. Pienillä 

asukastiheyksillä etäisyydet ovat usein pitkiä eikä kattavan joukkoliikenneverkoston 

ylläpito ole taloudellisesti kannattavaa vähäisten käyttäjämäärien vuoksi. 

Suunnittelualueella kuntien keskimääräinen asukastiheys vaihtelee välillä 3,9–25,9 

asukasta/km
2
. Suurin asukastiheys on Ylivieskassa ja pienin Kärsämäellä. Ylivieskan ja 
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Nivalan asukastiheydet ovat yli 20 asukasta/km
2
. Loppujen kuntien asukastiheys on alle 

15 asukasta/km
2
. Suunnittelualueella väestötiheydet ovat sen verran alhaisia, että laajan 

ja kattavan joukkoliikenneverkon ylläpito ei ole mahdollista. Lasketut asukastiheydet on 

esitetty liitteessä 3. 

Kuvassa 9 on esitetty väestön jakautuminen suunnittelualueella. Kuva havainnollistaa, 

että asutus keskittyy nauhamaisesti pääteiden varsille. Suurimat väestökeskittymät ovat 

selkeästi kuntien keskustoissa ja maaseudulla väestötiheys on pääsääntöisesti hyvin 

alhainen. 

 

Kuva 9. Suunnittelualueen väestö 1km x 1km ruuduilla 

 

Väestötiheyden lisäksi tarkasteltiin suunnittelualueen henkilöautotiheyttä. Henkilöauto-

tiheys kuvaa henkilöautojen määrää 1000 asukasta kohden. Koko Suomessa 

rekisteröityjen henkilöautojen määrä oli 573 kappaletta tuhatta asukasta kohden vuoden 
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2013 lopussa. Pohjois-Pohjanmaan henkilöautotiheys on 556 eli se on hieman alhai-

sempi koko maahan verrattuna. Suunnittelualueen kunnille lasketut henkilöautotiheydet 

on esitetty liitteessä 3. 

Suunnittelualueella keskimääräinen henkilöautotiheys on 622, mikä on selvästi korke-

ampi kuin koko Suomen keskiarvo. Henkilöautotiheys on suurin Ylivieskassa, jossa on 

674 autoa tuhatta asukasta kohden. Vastaavasti luku on pienin Sievissä, jossa henkilöau-

totiheys on lähes sama kuin Suomen keskiarvokin. Suuret henkilöautotiheydet kuvaavat 

sitä, että yhä useampi seudun asukas kulkee omalla autolla joukkoliikenteen sijaan.  

Ajoneuvorekisterin perusteella ajoneuvojen määrä on kasvanut vuosittain tasaisesti. 

Vuonna 2013 rekisterissä olevien henkilöautojen määrä kasvoi 2,3 prosenttia ja liiken-

nekäytössä olevien henkilöautojen määrä 0,6 prosenttia (Tilastokeskus 2014). Tämän 

suuntauksen perusteella henkilöautotiheydet tulevat kasvamaan entisestään, mikä taas 

vaikuttaa joukkoliikenteen käyttäjämäärän vähenemiseen erityisesti maaseudulla.  

6.1.3 Seutukuntien keskittymät ja oppilaitokset 

Suunnittelualueella on useampia erilaisia keskittymiä, joista suurin on erikois- ja vähit-

täiskaupan keskuksena tunnettu Ylivieska. Kaupan kehitys on ollut viimevuosina hyvin 

voimakasta ja tällä hetkellä Ylivieska toimiikin jopa 100 000 asukkaan alueen kaupalli-

sena keskuksena (Ylivieska 2014). Lisäksi Ylivieskassa toimii Centria 

ammattikorkeakoulu, jossa opiskelee yli 1000 opiskelijaa (Centria 2014). Oulaisissa 

vastaavasti sijaitsee hyvinvoinnin ja terveydenhuollon keskittymä, jota vahvistaa siellä 

toimiva Oulun ammattikorkeakoulun terveysalan yksikkö. Yhtenä suunnittelualueen 

keskittymänä toimii myös Kalajoki, joka on laajasti tunnettu matkailukeskus. (Oulun 

Eteläinen 2012) 

Suunnittelualueen kunnissa on paljon pieniä oppilaitoksia. Lukio löytyy alueen jokai-

sesta kunnasta Merijärveä ja Alavieskaa lukuun ottamatta. Alueella sijaitsee myös 

seitsemän ammattiopiston yksikköä sekä useita kansanopistoja. Lisäksi Ylivieskan 

ammattikorkeakoulu sekä Terveysalan Oulaisten yksikkö tarjoavat mahdollisuuksia 

korkeakouluopinnoille ja näin lisäävät opiskelijoiden määrää alueella.  Kuvassa 10 on 

esitetty suunnittelualueen oppilaitoksia kunnittain. (Oulun Eteläinen 2014) 
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Kuva 10. Suunnittelualueen oppilaitoksia 

 

Toisen asteen oppilaitosten suuren lukumäärän vaikutuksesta alueen nuorilla on mah-

dollisuus suorittaa toisen asteen opintojaan omassa kotikunnassaan tai ainakin jossain 

lähikunnassa. Opiskelijat ovatkin alueella hyvin merkittävä joukkoliikenteen käyttäjä-

ryhmä. Vaikka opiskelijat eivät kuulu lakisääteisten koulukuljetusten piiriin, olisi tärkeä 

pyrkiä turvaamaan joukkoliikenneyhteydet opiskelupaikkoihin.  

6.2 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso 

Nykyinen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasopäätös on 

voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Palvelutasopäätöksessä on määritelty tavoitteel-

liset palvelutasot tärkeimmille yhteysväleille. Alueella ainoastaan Kalajoen läpi 

kulkevalle valtatie 8:lle on tavoitetasoksi määritelty keskitaso. Muuten alueelle määrite-

tyt palvelutasotavoitteet ovat peruspalvelutasoa tai sitä alhaisempaa. Kuvassa 11 on 

esitetty joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso suunnittelualueella. (Elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus 2011) 
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Kuva 11. Joukkoliikenteen tavoitepalvelutaso 2012–2016 (muokattu: Elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskus 2011) 

 

Joukkoliikenteen peruspalvelutaso on määritelty Liikenne- ja viestintäministeriön jul-

kaisussa Julkisen liikenteen peruspalvelutaso (7/2005). Peruspalvelutason määritelmän 

mukaan tavoitteena on turvata työ-, opiskelu- sekä liityntämatkojen tarpeita palvelevat 

yhteydet kuntakeskusten ja muiden isojen taajamien välisessä liikenteessä. Lisäksi 

turvataan asiointimahdollisuudet kuntakeskuksista ja merkittävimmistä taajamista alu-

een keskuskaupunkiin sekä seutukunnallisesti tärkeisiin palvelukeskuksiin. Tärkeää on 

huomioida, että julkisen liikenteen määritetty peruspalvelutaso on tavoite eli yhteiskunta 

hankkii vain sellaisia julkisen liikenteen palveluita, joille on käyttäjiä. (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2005) 

Liikenneviraston julkaisemassa ohjeessa on määritelty erilaisia määrällisiä tekijöitä 

palvelutasoluokan määrittelemiseksi. Suosituksen mukaiset palvelutasokriteerit arkipäi-

vän liikennöintiajalle sekä vuoromäärälle on esitetty taulukossa 4. Taulukossa on 

mukana vain suunnittelualueella esiintyvät tavoitteelliset palvelutasoluokat. 
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Taulukko 4. Alueellisen joukkoliikenteen määrälliset palvelutasotekijät (muokattu: 

Liikennevirasto 2011: 10) 

Määrälliset tekijät Keskitaso Peruspalvelutaso Minimitaso 

Liikennöintiaika       

Talvi: arki 07.00 - 20.00 07.00/08.00 - 17.00 08.00 - 16.00 

Kesä: arki 07.00 - 20.00 07.00/08.00 - 17.00 9 - 15 välillä 

Vuoroväli/-määrä       

Talvi: arkipäivä 60 - 120 min 3-5 vuoroa / suunta 

koulu- ja asiointitarpeiden 

mukaisesti 

1-2 vuoroa / suunta 

kylien ja kuntakeskusten 

välillä 

Kesä: arkipäivä 60 - 120 min 1-3 vuoroa / suunta 

työmatka- ja asiointitar-

peiden mukaisesti 

1-2 vuoroa / suunta 

kylien ja kuntakeskusten 

välillä 

Talvi: arki-ilta 60 - 120 min tarpeen mukaan   

Kesä: arki-ilta 60 - 120 min tarpeen mukaan   

 

6.3 Joukkoliikenteen järjestämistapa 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen järjestämistapasuunnitelma 

valmistui maaliskuussa 2013. Suunnitelma määrittelee yhteysväleittäin, miten joukko-

liikennepalvelut aiotaan järjestää ELY-keskuksen toimivalta-alueella. Käynnissä oleva 

siirtymäaika vaikeuttaa muutoksien toteuttamista, sillä siirtymäaikana yhteysväleillä 

liikennöi sekä siirtymäajan sopimusten että uuden järjestämistavan mukaista liikennettä. 

(Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun joukkoliikenteen järjestämistapa 2013) 

Siirtymäajan liikennöintisopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa on sovittu liiken-

teenharjoittajan oikeudesta ja velvollisuudesta harjoittaa ennen uuden 

joukkoliikennelain voimaantuloa myönnetyn linjaliikenneluvan mukaista liikennettä. 

Siirtymäajan sopimukset on tehty ilman tarjouskilpailua sen liikenteenharjoittajan kans-

sa, jolla oli vastaava linjaliikennelupa. Siirtymäajan sopimukset ovat voimassa 

linjaliikenneluvan voimassaoloajan päättymiseen asti kuitenkin siten, että viimeiset 

siirtymäajan sopimukset päättyvät siirtymäajan loppuessa 2.12.2019. (Joukkoliikenne-

laki 2009) 

Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukunnat kuuluvat järjestämistapasuunnitelman 

mukaan pääsääntöisesti markkinaehtoisen liikenteen alueeseen. Tarpeen mukaan mark-

kinaehtoista liikennettä voidaan täydentää palvelusopimusasetuksen mukaisilla 
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sopimuksilla. (Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun joukkoliikenteen järjestämistapa 

2013) 

Joukkoliikenteen järjestämistapasuunnitelman mukaan tärkeimpänä pidetään seudullis-

ten työ- ja opiskelumatkayhteyksien toteuttamista sellaisilla yhteysväleillä, joilla 

kysyntää on riittävästi. Näiden yhteyksien toteuttamisen jälkeen tavoitteena on toteuttaa 

asetettujen palvelutasotavoitteiden mukainen joukkoliikenteen palvelu kaikilla potenti-

aalisilla alueilla. Näiden jälkeen rahoitetaan muut peruspalvelutasoiset yhteydet ja 

lisäksi täytyy vielä varautua markkinaehtoista liikennettä täydentäviin PSA:n mukaisiin 

ostoihin. (Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun joukkoliikenteen järjestämistapa 2013) 

 

Suunnitelman perusteella joukkoliikenteen järjestämisen prioriteetit ovat siis seuraavat: 

1. Ylikunnallinen työ- ja opiskeluliikenne kysynnän mukaan, 

2. joukkoliikenteen tavoitteellisen palvelutason mukaiset yhteydet potentiaalisilla 

alueilla, 

3. peruspalvelutasoiset yhteydet muilla alueilla. 

Järjestämistapasuunnitelmassa arvioidaan, ettei merkittävää lisärahoitusta liikenteen 

ostomäärärahoihin tai lisäresursseja suunnitteluun ja hankintaan ole tulossa. Tämän 

vuoksi olisi tarkoituksellista turvata joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso ainakin 

niillä alueilla, joilla joukkoliikenteelle on potentiaalia. Muilla alueilla PSA-liikenteellä 

olisi vain mahdollista turvata markkinaehtoisen liikenteen puutteita käytettävissä olevi-

en määrärahojen mukaisesti. (Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun joukkoliikenteen 

järjestämistapa 2013) 

6.4 Henkilöliikenteiden nykytila 

Nykytila-analyysin tavoitteena on luoda kokonaiskuva suunnittelualueen henkilökulje-

tuksista ja joukkoliikenteestä. Henkilöliikenteiden nykytilan selvittämiseksi kuntiin 

lähetettiin lähtötietokysely, jossa pyydettiin tietoja kuntien hankkimista koulukuljetuk-

sista, palvelu-/asiointiliikenteestä sekä muusta kuntien ostamasta avoimesta 

joukkoliikenteestä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta saatiin tiedot suunnittelualu-
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eella toimivasta ELY-keskuksen toimivallassa olevasta joukkoliikenteestä sekä kuntien 

hankkimien henkilökuljetusten kustannuksista.  

6.4.1 Henkilökuljetusten järjestämisperiaatteet 

Henkilökuljetusten järjestäminen kuntatasolla perustuu erilaisiin lakisääteisiin kuljetuk-

siin. Sosiaalitoimen kuljetuksiin sisältyvät sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain sekä 

kehitysvammalain mukaiset kuljetusvelvoitteet. Laaja joukko erilaisista vanhusten ja 

vammaisten kuljetuksista saavat laskennallista valtionapua. Tuettujen kuljetusten lisäksi 

kunnat järjestävät muun muassa päivähoidon kuljetuksia sekä erilaisia kotipalvelun 

kuljetuksia, joiden kustannuksista vastaavat kokonaan itse.  

Suunnittelualueella toimii kaksi peruspalvelukuntayhtymää, joihin kuuluvat suurin osa 

alueen kunnista. Peruskuntayhtymät ovat yhteistoimintaorganisaatioita, jotka vastaavat 

hyvinvointi- ja terveyspalveluista alueellaan. Alavieska, Ylivieska, Nivala ja Sievi 

muodostavat Kallion peruspalvelukuntayhtymän, joka on toiminut vuodesta 2008 lähti-

en (Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 2014). Vastaavasti Kärsämäki, Haapajärvi, 

Reisjärvi ja Pyhäjärvi perustivat Selänteen peruspalvelukuntayhtymän vuonna 2010 

(Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014). Suunnittelualueen kunnista Kalajoki, Meri-

järvi sekä Oulainen eivät kuulu peruspalvelukuntayhtymiin. 

Suurin osa sosiaalipuolen kuljetuksista hoidetaan peruskuntayhtymien kautta. Esimer-

kiksi vammaislainsäädännön mukaisista kuljetuksista tehdään kuljetuspäätös, jonka 

perusteella asiakkaalle hankitaan taksikortti. Suurin osa näistä kuljetuksista hoidetaan 

yksittäiskuljetuksina ja kuljetuskustannukset laskutetaan kunnilta käytön mukaan. Yh-

teiskuljetusten käyttö peruspalvelukuntayhtymien alaisissa kuljetuksissa on vähäistä. 

Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa yhteiskuljetuksia pyritään hyödyntämään muun 

muassa kehitysvammaisten nuorten peruskoulun jälkeisissä opiskelumatkakuljetuksissa. 

Opetustoimen kuljetukset muodostuvat pääosin päivittäisistä koulukuljetuksista. Perus-

tusopetuslain mukaisesti kuntien on järjestettävä oppilaalle kuljetus, kun koulumatka on 

viittä kilometriä pidempi tai se on oppilaan iän tai muut olosuhteet huomioon ottaen 

liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Oppilaskuljetusten järjestämisessä on kuitenkin 

käytössä erilaisia sovellettuja käytäntöjä, joiden mukaisesti osa kunnista tarjoaa kulje-
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tusta myös viittä kilometriä lyhyemmille koulumatkoille. Suunnittelualueen kuntien 

koulukuljetusperiaatteet on esitetty taulukossa 5. Sovellettujen koulukuljetusperiaattei-

den mukaan useat kunnat järjestävät koulukuljetuksia alaluokkien oppilaille, kun 

koulumatka on yli kolme kilometriä. Sovelletut käytännöt koulukuljetuksissa vaikutta-

vat koulukuljetusten määrään ja luonnollisesti myös opetustoimen kuljetuskustannusten 

suuruuteen.  

Taulukko 5. Koulukuljetusperiaatteet kunnissa 

Kunta Järjestämisperiaate 

Alavieska 

Esikoululaiset > 2 km 

1-2 lk. > 3 km 

3-9 lk. > 5 km 

Haapajärvi 

Esikoululaiset > 5 km (omavastuu 4 €/pvä, jos matka 2-5 km) 

1-2 lk. > 3 km 

3-9 lk. > 5 km (3-6 lk. omavastuu 4 €/pvä, jos matka 3-5 km) 

Kalajoki 
Esikoululaiset ja 1-2 lk. > 3 km 

3-9 lk. > 5 km 

Kärsämäki 

Esikoululaiset ja 1-3 lk. > 3 km 

4-9 lk. > 5 km 

Lukiolaiset > 7 km 

Merijärvi 

Esikoululaiset ja 1-3 lk. > 3 km 

4-9 lk. > 5 km 

4-9 lk. talvikuljetus > 4 km 

Nivala 
Esikoululaiset ja 1-2 lk. > 3 km 

3-9 lk. > 5 km 

Oulainen 
Esikoululaiset ja 1-3 lk. > 3 km 

4-9 lk. > 5 km 

Pyhäjärvi 
Esikoululaiset ja 1-3 lk. > 3 km 

4-9 lk. > 5 km 

Reisjärvi 
Esikoululaisille järjestetään kuljetus 

Yli 5 km 

Sievi 
Esikoululaiset ja 1-2 lk. > 3 km 

3-9 lk. > 5 km 

Ylivieska 
Yli 5 km 

Esikoululaiset ja 1-3 lk. talvikuljetus 1.11.–31.3. > 3,5 km 
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6.4.2 Henkilökuljetusten kustannukset 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osuus suunnittelualueen henkilökuljetusten rahoi-

tuksesta on noin 6 %. ELY-keskuksen toimivallassa oleva liikenne perustuu 

siirtymäajan liikennöintisopimuksiin sekä ostosopimuksin ja käyttöoikeussopimuksin 

hankittuun siirtymäajan liikennettä täydentävään liikenteeseen. Kuntien kuljetuskustan-

nukset koostuvat pääsääntöisesti lakisääteisten kuljetusten järjestämisestä. Kuvassa 12 

on havainnollistettu henkilökuljetusten rahoituksen jakaantuminen suunnittelualueella. 

Karkeasti pyöristetyt summat perustuvat kuntien ELY-keskukselle toimittamiin vuoden 

2013 kustannustietoihin (Merijärven tiedot puuttuvat). 

 

Kuva 12. Henkilökuljetusten rahoitus kohdealueella 

 

Kuntien kuljetuskustannuksista noin 60 % muodostuu taksikuljetuksista, joita ovat 

muun muassa osa koulukuljetuksista sekä erilaiset lakisääteiset erilliskuljetukset. Loppu 

40 % koostuu linja-autoliikenteestä. 

 

Kuntien ostaman avoimen joukkoliikenteen eli ostettujen linja-autovuorojen sekä palve-

luliikenteen osuus henkilökuljetusten kokonaiskustannuksista on hyvin vähäinen. 

Suurin osa linja-autoliikenteen kustannuksista muodostuukin erilaisista opetustoimen 

kuljetustarpeista. Opetustoimen linja-autokustannukset sisältävät säännöllisen ostolii-

kenteen eli päivittäiset koulukuljetukset, satunnaisen tilausliikenteen sekä koululaisten 

matkalippukustannukset.  
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Kokonaiskustannukset kunnittain 

Kuntien henkilökuljetusten kustannukset on jaoteltu avoimeen joukkoliikenteeseen, 

opetustoimen kuljetuksiin sekä sosiaalitoimen kuljetuksiin. Kuvassa 13 on kuntakohtai-

sesti eritelty kuljetuskustannusten jakaantuminen vuonna 2013. Alavieskan, Nivalan, 

Sievin sekä Ylivieskan osalta tiedot vuoden 2013 sosiaalitoimen kuljetuskustannuksista 

puuttuivat, joten ne on arvioitu aikaisempien vuosien kustannustietojen perusteella. 

Kokonaiskustannuksia vertaillessa havaitaan, että kustannusjakauma on samankaltainen 

jokaisessa kunnassa eli opetustoimen kuljetuskustannuksien osuus on selvästi suurin ja 

avoimen joukkoliikenteen osuus hyvin vähäinen. 

 

Kuva 13. Kuntien henkilökuljetusten kustannustiedot vuodelta 2013 (Alavieskan, 

Nivalan, Sievin sekä Ylivieskan sosiaalitoimen kuljetuskustannukset on arvi-

oitu aikaisempien vuosien tietojen perusteella) 

 

Kustannustietojen perusteella Ylivieska hankkii avointa joukkoliikennettä selvästi 

enemmän kuin muut kunnat. Lisäksi Ylivieskassa opetustoimen kuljetuskustannukset 

ovat suhteellisen alhaiset verrattuna useaan muuhun kuntaan. Kalajoella henkilökulje-

tusten kokonaiskustannukset ovat koko alueen suurimmat ja siihen vaikuttaa erityisesti 

opetustoimen suuret kuljetuskustannukset. 
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Opetustoimen kuljetukset 

Opetustoimen kustannuksia on eritelty tarkemmin kuvassa 14. Kustannuserittelyn pe-

rusteella havaitaan, että koulukuljetusten järjestämistavat eroavat hyvin paljon 

kunnittain. Suunnittelualueen kunnista Pyhäjärvi ja Reisjärvi hoitavat lähes kaikki 

koulukuljetuksensa linja-autoilla ja vastaavasti Kalajoki sekä Haapajärvi käyttävät 

koulukuljetuksissaan huomattavan paljon taksikuljetuksia. Voidaan kuitenkin todeta, 

että pääsääntöisesti taksikuljetukset sekä matkaliput ovat koulukuljetusten suurin me-

noerä. Opetustoimen kuljetuskustannuksiin vaikuttavat luonnollisesti kuljetettavien 

oppilaiden määrä sekä kuljetusmatkat, joten kuljetuskustannuksia onkin hyvin vaikea 

vertailla kuntien välillä. 

 

Kuva 14. Kustannustiedot kuntien hankkimista koulukuljetuksista 

 

6.4.3 Kuntien ostama reittipohjainen liikenne 

Lähtötietokyselyssä kuntia pyydettiin toimittamaan tiedot kunnan hankkimasta reitti-

pohjaisesta linja-autoliikenteestä. Toimitettujen lähtötietojen taso ja kattavuus 

vaihtelivat suuresti. Osa kunnista toimitti tarkat aikataulu- ja kustannustiedot sekä reitit 

kartalle piirrettynä, kuten kyselyssä pyydettiin. Usean kunnan osalta tiedot jäivät kui-
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tenkin puutteellisiksi. Vuorojen reittitietoja pyrittiin täydentämään muun muassa Mat-

kahuollon aikataulupalvelun avulla. Useat kuntien sisäiset vuorot ovat kuitenkin 

koulukuljetuksia, joiden tietoja ei Matkahuollon aikatauluista useimmiten löytynyt. 

Kuntien toimittavat reittitiedot vietiin sähköiseen karttamuotoon mahdollisimman tar-

kasti. Reittikartat kuntien ostoliikenteestä on esitetty kuvissa 15 ja 16. Reittitiedot 

sisältävät linja-autoilla ajettavat koulukuljetukset sekä kuntien ostaman muun reittipoh-

jaisen linja-autoliikenteen. Palveluliikenteen reitit eivät ole kartoissa mukana. 

Linja-autoilla ajettava kuntien ostoliikenne koostuu pääsääntöisesti kuntien sisäisistä 

koulukuljetuksista, joten koulukuljetusten järjestämistavat vaikuttavat suuresti kuntien 

ostaman reittipohjaisen liikenteen määrään. Jotkut kunnista järjestävät suurimman osan 

koulukuljetuksistaan takseilla, ja esimerkiksi Kalajoki sekä Oulainen pystyvät hyödyn-

tämään kattavasti ELY-keskuksen toimivallassa olevaa reittiliikennettä 

koulukuljetuksissaan. Tällöin linja-autolla ajettavien erillisten koulukuljetusten määrä 

on vähäisempi. Kuvassa 16 on esitetty kuntien ostoliikenteen sisäiset reitit. 

 

Kuva 15. Kuntien ostoliikenteen sisäiset reitit 
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Sisäisen ostoliikenteen lisäksi Ylivieska, Oulainen, Sievi sekä Merijärvi hankkivat myös 

kuntarajat ylittävää joukkoliikennettä. Kuvassa 16 on esitetty ylikunnallisten vuorojen 

reittikartta. Huomioitavaa on, että Merijärven ilmoittamat ostoliikenteen vuorot ovat 

ainakin osittain päällekkäisiä ELY-keskuksen toimivallassa olevien vuorojen kanssa. 

Selvityksestä huolimatta jäi epäselväksi ovatko reitit todellisuudessa ELY-keskuksen 

alaista liikennettä vai ostaako Merijärven kunta myös omia vuorojaan.  

 

Kuva 16. Kuntien ostoliikenteen ylikunnalliset reitit 

 

Ylikunnallisia reittejä tarkasteltaessa havaitaan, että Oulainen hankkii paljon liikennettä 

Haapaveden suuntaan. Oulainen onkin suunnittelualueen kunnista ainoa, joka hankkii 

ostoliikennettä seutukuntarajojen ulkopuolelle. Oulainen-Haapavesi -välin liikenne 

perustuu vahvasti opiskelumatkoihin, sillä molemmissa kunnissa sijaitsee yli 500 opis-

kelijan ammattiopisto ja lisäksi Oulaisissa toimii toinen Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun terveysalan yksiköistä.  
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Kuntien ostamien ylikunnallisten reittien määrä on kokonaisuudessaan vähäinen. Tau-

lukossa 6 on esitetty tarkempia tietoja ylikunnallisista vuoroista. Vuorojen tiedoista 

nähdään selkeästi, että ne on suunnattu opiskelijoiden ja koululaisten tarpeisiin.  

Taulukko 6. Kuntien ostoliikenteen ylikunnalliset vuorot 

Kunta Reitti Ajopäivät Lähtöaika 

Merijärvi Merijärvi-Oulainen koulupäivinä 14:35 

  Oulainen-Merijärvi koulupäivinä 07:25 

  Merijärvi-Kalajoki koulupäivinä 08:20, 14:30, 15:45 

  Kalajoki-Merijärvi koulupäivinä 07:25 

Oulainen Oulainen-Ylivieska ma-pe 08:00 

  Ylivieska-Oulainen ma-pe 07:25 

  Oulainen-Haapavesi koulupäivinä 
06:55, 09:00, 10:10, 

14:00, 16:50 

  Haapavesi-Oulainen koulupäivinä 12:55, 15:05 

Sievi Sievi-Ylivieska koulupäivinä 15:00 

Ylivieska Alavieska-Ylivieska koulupäivinä 07:50 

  Ylivieska-Oulainen ma-pe (kouluvuoden aikana) 17:00 

    koulupäivinä 14:25, 16:05 

  Nivala-Ylivieska ma-pe (kouluvuoden aikana) 10:10 

  Ylivieska-Nivala ma-pe (kouluvuoden aikana) 13:10 

  Ylivieska-Sievi ma-pe 10:15 

 

6.4.4 Asiointi-/palveluliikenne 

Palveluliikenne on osa kaikille avointa joukkoliikennettä, jolla voidaan osittain korvata 

hiljentyneitä linja-autovuoroja. Palveluliikenteen avulla pyritään turvaamaan viikoittai-

nen yhteys sivukyliltä palvelukeskuksiin ja lisäksi mahdollistetaan henkilökohtaisempaa 

palvelua tarvitsevien asiakkaiden kulkeminen.  Palveluliikenne voi olla reittipohjaista, 

kutsuohjattua tai yhdistelmä näistä kahdesta. Palveluliikenteen tavoitteena on noutaa 

asiakas tarpeen mukaan kotiovelta ja viedä niin lähelle asiointipaikkaa kuin mahdollista. 

Taulukossa 7 on esitetty palveluliikenteen järjestämistavat suunnittelualueen kunnissa. 
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Taulukko 7. Asiointi-/palveluliikenteen järjestäminen kunnissa 

Kunta 
Reittipohjainen/ 

kutsuohjattu 

Ajopäivät 

/vko 
Muuta 

Alavieska K 2 pvä Kutsutaksi ajaa tilausten perusteella 

Haapajärvi R + K 4 pvä 
1 reitti/pvä 

Ajetaan siltä osin kuin kutsuttu 

Kalajoki R + K 5 pvä 

2 autoa liikennöi 

Aamulla ja iltapäivällä reittipohjaista lii-

kennöintiä 

Päiväsaikaan kutsuohjattua 

Kärsämäki R + K 5 pvä 

Kutsuohjattua, liikennöitsijä suunnittelee 

reitit 

Päivittäin lukiokuljetus välillä Pyhäntä-

Kärsämäen lukio (aamu ja iltapäivä) 

Merijärvi R 1 pvä 1 reitti 

Nivala R + K 5 pvä 
7 reittiä, jokainen ajetaan kerran viikossa 

Kiinteät perusreitit, poikkeamia kutsusta 

Oulainen R + K 5 pvä 
2 palveluautoa liikennöi 

Aamuisin ja iltapäivisin koulukuljetuksia 

Pyhäjärvi R + K 5 pvä 1 reitti/pvä 

Reisjärvi - - - 

Sievi - - Liikenteen aloittaminen suunnitteilla 

Ylivieska 
Loppunut 

31.3.2014 
5 pvä 

Palveluliikenteen optimointi ja kilpailutus 

käynnistynyt 10/2014 

 

Tällä hetkellä palveluliikenne on toiminnassa suunnittelualueen kahdeksassa kunnassa. 

Myös Ylivieskassa palveluliikenne on ollut aiemmin toiminnassa ja sen suunnittelu sekä 

kilpailutus on käynnistetty uudelleen. Lisäksi Sievissä palveluliikenteen aloittamista on 

suunniteltu.  

Palveluliikenteen tarjonta vaihtelee hyvin paljon kunnittain. Yleisimmin palveluliikenne 

on toiminnassa joka arkipäivä, mutta esimerkiksi Merijärvellä palvelua on vain yhtenä 

päivänä viikossa. Joissain kunnissa palveluliikennettä hyödynnetään päivittäin myös 

koulukuljetusten järjestämisessä. Palveluautojen hyödyntäminen koulukuljetuksissa 

lisää kustannustehokkuutta sekä nostaa palveluauton käyttöastetta. Palveluliikenteen 

ylläpito ei ole kunnille helppoa, sillä käyttäjien määrä voi vaihdella huomattavasti. 

Hyvä suunnittelu sekä liikenteen markkinointi ovatkin tärkeä osa toimivan palvelulii-

kenteen toteuttamista. 
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6.4.5 Markkinaehtoinen liikenne 

ELY-keskuksen toimivallassa olevasta liikenteestä suurin osa toimii tällä hetkellä siir-

tymäajan sopimuksilla. Jo päättyneitä siirtymäajan sopimuksia on haettu uuden 

joukkoliikennelain mukaisesti reittiliikenneluville ja nämä vuorot jatkavat edelleen 

toimintaansa. Suurin osa suunnittelualueella toimivista siirtymäajan sopimuksista tulee 

päättymään vuonna 2016 ja viimeiset sopimukset päättyvät vuonna 2018. Kuvassa 17 

on esitetty markkinaehtoisesti toimivan liikenteen reittikartta. Kartasta havaitaan, että 

markkinaehtoisen liikenteen mukaisia reittejä toimii kattavammin Ylivieskan seutukun-

nan alueella. Lisäksi Nivalassa on laaja verkosto markkinaehtoisen liikenteen vuoroja. 

Muualla Nivala-Haapajärven seutukunnassa markkinaehtoisesti toimivan liikenteen 

määrä on vähäisempää ja vuorot painottuvat selkeämmin pääteille.  

 

Kuva 17. Markkinaehtoisen liikenteen reittikartta 

 

Suunnittelualueen joukkoliikenteessä tulee tapahtumaan muutoksia vuosittain siirtymä-

ajan sopimusten päättyessä. Joukkoliikenteen palvelutasoa ajatellen on merkittävää, 

mitkä siirtymäajan sopimuksilla toimivista vuoroista tullaan hakemaan reittiliikennelu-
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ville. Jos vuoroa ei haeta reittiliikenneluvalle, tulee se päättymään, ellei ELY-keskus tai 

kunta päätä hankkia sitä ostoliikenteenä. Tällaisessa tilanteissa täytyy tarkastella vuoron 

merkittävyyttä alueen joukkoliikenteelle, jotta nähdään onko sen ylläpito välttämätöntä 

vai ei.  

6.4.6 ELY-keskuksen hankkima täydentävä liikenne 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus täydentää alueen joukkoliikennettä hankkimalla 

käyttöoikeussopimuksien mukaista liikennettä. ELY-keskuksen hankkimien liikenteiden 

tarkoituksena on turvata välttämättömien liikenteiden säilyminen alueella. Kuvassa 18 

on esitetty ELY-keskuksen hankkimien liikenteiden reittikartta. Kuvassa vihreällä mer-

kityt ostosopimukset ovat vanhan järjestämistavan mukaista liikennettä. 

 

Kuva 18. ELY-keskuksen hankkiman täydentävän liikenteen reittikartta 
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6.5 Kuntien henkilöliikenteen nykytilan analyysia 

Suunnittelualue muodostuu vahvasti maaseutumaisesta alueesta. Väestötiheydet ovat 

alhaisia, joten kattavan joukkoliikenneverkon ylläpito on hyvin haasteellista. Pitkien 

etäisyyksien sekä joukkoliikenteen alhaisen palvelutason vaikutuksesta henkilöautotihe-

ys on alueella suuri. Useiden kuntien väkimäärä laskee vuosittain ja tämä tulee 

näkymään muun muassa koululaisten määrän vähenemisenä haja-asutusalueilla. Kun 

päivittäin joukkoliikennettä käyttävien osuus laskee, heikentää se liikenteen kannatta-

vuutta. Joukkoliikenteen käyttäjämäärien vähentyminen tarkoittaa siten palvelutason 

laskua tai yhteiskunnan rahoituksen lisäämistarvetta, jotta nykyinen joukkoliikenteen 

palvelutaso voitaisiin säilyttää. 

Liikennetarjonnan heikentyessä erityisesti lukiossa ja ammattiopistoissa opiskelevien 

kulkeminen tulisi vaikeutumaan. Toisen asteen opiskelijat ovat merkittävä joukkoliiken-

teen käyttäjäryhmä, mutta opiskelijoiden kuljetusten järjestämiseen ei ole 

lainsäädännöllistä velvoitetta. Lisäksi täytyy myös huomioida väestön ikääntyminen, 

joka aiheuttaa kasvavia vaatimuksia kuntien kuljetuspalveluille. Lähivuosina voimak-

kaimmin kasvava väestöryhmä ovat yli 75-vuotiaat, joten tarve erilaisille yhteiskunnan 

korvaamille erityispalveluille tulee lisääntymään. 

6.5.1 Joukkoliikenteen nykyinen palvelutaso 

Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason selvittämiseksi kerätyistä reittitiedoista muo-

dostettiin vuoromääräkuva. Kuvassa 19 on esitetty vuorojen määrä yhteysväleittäin. 

Vuoromääräkuvassa ovat mukana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivallassa 

oleva liikenne, kuntien hankkimat reittipohjaiset koulukuljetukset sekä kuntien ostama 

muu reittipohjainen joukkoliikenne. Kuntien sisäiset koulukuljetukset nostavat vuorojen 

määrää erityisesti kuntakeskuksien läheisyydessä. On kuitenkin huomioitava, että kou-

lukuljetukset voivat kulkea epäsäännöllisesti eivätkä palvele muita käyttäjiä kovin 

hyvin. 
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Kuva 19. Vuoromääräkuva arkipäivän liikenteistä 

 

Vuoromääräkuvasta havaitaan selkeästi, että joukkoliikenteen vuorot sijoittuvat vahvasti 

pääteiden varteen.  Punaisella merkityillä yhteysväleillä kulkee yli 20 vuoroa päivässä. 

Alueen läpi pohjois-eteläsuunnassa kulkevien valtatie 8:n sekä valtatie 4:n palvelutaso 

perustuu vahvasti pitkämatkaiseen liikenteeseen. Poikittaissuunnassa kulkeva valtatie 27 

toimii alueen sisäisen joukkoliikenteen pääväylänä, joten reitillä Kalajoki-Alavieska-

Ylivieska-Nivala-Haapavesi vuorotarjonta on suurimmillaan.  

Kuntien välistä liikennettä toimii selvästi enemmän Ylivieskan seutukunnassa, jossa 

kuntien välinen vuoromäärä saavuttaa tavoitetun peruspalvelutason. Nivala-

Haapajärven seutukunnassa kuntien välisille yhteyksille asetetut tavoitteet ovat perus-

palvelutasoa tai minimitasoa. Nykyiset yhteydet täyttävät nämä tavoitteet lukuun 

ottamatta Haapajärvi-Kärsämäki -väliä, jossa kulkee vain yksi vuoro. 
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6.5.2 Kuntien näkemys joukkoliikenteen nykytilasta 

Kuntien näkemystä joukkoliikenteen nykytilasta selvitettiin verkkokyselyn avulla. 

Kuvassa 20 on esitetty yhteenveto joukkoliikenteen nykytilaan liittyvistä kysymyksistä. 

Tulosten perusteella eniten puutteita on kaukoliikenteen syöttöliikenneyhteyksissä sekä 

työmatkayhteyksissä. Alueen joukkoliikenne perustuukin vahvasti koulupäivinä ajetta-

viin vuoroihin, joten tämän vuoksi ne eivät palvele työmatkaliikennettä parhaalla mah-

mahdollisella tavalla. Ylikunnallisia opiskelumatkoja palveleviin vuoroihin ollaan 

vaihtelevasti tyytyväisiä. Erot joukkoliikenteen vuoromäärissä ovat melko suuria suun-

nittelualueen sisällä, joten tyytyväisyys joukkoliikenteen tarjontaan luonnollisesti 

vaihtelee kuntakohtaisesti. 

Kyselyssä selvitettiin myös tyytyväisyyttä kunnan sisäisiin asiointiyhteyksiin. Yli puolet 

kunnista vastasi, että joukkoliikenne/asiointiliikenne/palveluliikenne mahdollistavat 

sujuvat asiointiyhteydet kuntakeskuksiin. Osa kunnista piti kuitenkin nykyisiä asioin-

tiyhteyksiä riittämättöminä.  

 

Kuva 20. Kuntien näkemyksiä nykyisistä joukkoliikenneyhteyksistä 
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7 JOUKKOLIIKENNESUUNNITTELU KÄYTÄNNÖSSÄ 

Joukkoliikennesuunnittelu on laaja kokonaisuus, joka voidaan kuntatasolla organisoida 

usealla eri tavalla. Toimiva joukkoliikennesuunnittelu vaatii riittävästi resursseja sekä 

asiantuntemusta. Lisäksi alueellisessa suunnittelussa korostuvat kuntien valmiudet 

yhteistyöhön. Verkkokyselyn avulla selvitettiin kuntien joukkoliikennesuunnittelun 

toimivuutta sekä siinä esiintyviä ongelmia.  

7.1 Joukkoliikennesuunnittelun organisointi 

Joukkoliikennesuunnittelun organisoinnilla on hyvin suuri merkitys siihen, kuinka 

kunnan henkilökuljetukset saadaan järjestettyä kustannustehokkaasti toimivaksi koko-

naisuudeksi. Kuntatasolla käytännöt joukkoliikennesuunnittelussa sekä 

henkilökuljetusten organisoinnissa vaihtelevat paljon. Kuvassa 21 on esitetty suunnitte-

lualueen kuntien nykyiset käytännöt. 

 

Kuva 21. Henkilökuljetusten ja joukkoliikenteen organisointi kunnissa 

 

Yleisin käytäntö edelleen on, että jokainen hallintokunta vastaa vain omista kuljetuksis-

taan. Lisäksi osa kunnista on nimennyt kuljetusvastaavan, joka pyrkii koordinoimaan eri 

hallintokuntien kuljetuksia. Kuljetusvastaavat eivät toimi täysipäiväisesti vaan hoitavat 

kuljetuksiin liittyvät tehtävät oman toimenkuvansa rinnalla. Kahdessa suunnittelualueen 

kunnassa on muodostettu kuljetustyöryhmä kuljetusten organisoinnin ja suunnittelun 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Muu, miten?

Kuntaan on muodostettu eri hallintokuntien

edustajista koostuva kuljetustyöryhmä.

Yksi kuljetusvastaava koordinoi eri

hallintokuntien kuljetuksia.

Kukin hallintokunta vastaa omista

kuljetuksistaan.



 

 

64 

tehostamiseksi. Ainostaan yhdessä kunnassa toimii kuljetuskoordinaattori, joka työsken-

telee täysipäiväisesti kuljetusten ja joukkoliikenteen parissa.  

Jokaisessa suunnittelualueen kunnassa toimii myös joukkoliikenneyhdyshenkilö, joka 

on nimetty yhteydenpidon ja kommunikoinnin helpottamiseksi. Muun muassa Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskus hoitaa yhteydenotot ja tiedottamisen kuntiin joukkoliiken-

neyhdyshenkilöiden kautta. On luontevaa, että joukkoliikenneyhdyshenkilönä toimii 

kunnan kuljetusvastaava tai täysipäiväinen kuljetuskoordinaattori. Kaikissa kunnissa ei 

kuitenkaan selkeästi löydy kuljetusten vastuuhenkilöä, joten joukkoliikenneyhdyshenki-

löinä toimivien henkilöiden varsinaiset tehtävät ja toimenkuvat vaihtelevat hyvin paljon. 

Osa joukkoliikenneyhdyshenkilöistä on siis konkreettisesti mukana kuljetusten suunnit-

telussa sekä toteutuksessa, mutta jotkut toimivat enemmänkin yhteyshenkilönä ja 

tiedonkulkukanavana.  

Joukkoliikennevastaavat/-yhdyshenkilöt hoitavat kuljetuksiin liittyvät tehtävänsä varsi-

naisen toimenkuvansa rinnalla, joten käytettävissä oleva aika sekä 

joukkoliikenneasioiden tuntemus vaihtelevat suuresti. Kuvassa 22 on esitetty joukkolii-

kenneyhdyshenkilöiden toiminimikkeitä, joita esiintyy suunnittelualueen kunnissa. Jo 

toiminimikkeiden perusteella nähdään, että yhdyshenkilöiden lähtökohdat liikenneasioi-

den hoitamiseen ovat hyvin erilaiset.  

 

Kuva 22. Joukkoliikenneyhdyshenkilöiden toiminimikkeitä suunnittelualueella 
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7.2 Joukkoliikenne- ja hankintaosaaminen sekä resurssit 

Kuljetusten kokonaisvaltainen suunnittelu vaatii alueen liikenteiden ja liikkumistarpei-

den tuntemusta sekä riittävästi resursseja ja asiantuntemusta. Verkkokyselyn perusteella 

kunnat pitävät suurimpana ongelmana resurssien vähäistä määrää ja kunnat ovatkin 

yksimielisiä siitä, että henkilökuljetusten suunnittelua sekä organisointia pitäisi kehittää 

kuntatasolla. Yli puolet kunnista myös vastasivat, että henkilökuljetusten suunnitteluun 

ja hankintaan tarvittaisiin ulkopuolista apua. Nykyisiin toimintamalleihin toivotaan siis 

muutoksia.  Yhteenvedot kuntien vastauksista on esitetty kuvassa 23. 

 

Kuva 23. Kuntien näkemys liikenteiden suunnitteluun ja hankintaan käytettävistä 

resursseista sekä osaamisesesta 

 

Resurssien puute vaikeuttaa kuljetusten suunnittelun kehittämistä sekä asiantuntemuk-

sen lisäämistä kuntatasolla. Alueellisen joukkoliikennesuunnittelun kannalta kuntien ja 

ELY-keskuksen yhteistyön tehostaminen on tärkeää. Kuvassa 24 on havainnollistettu 

käytettävissä olevien resurssien määrää ELY-keskuksen ja kuntien välillä. ELY-

keskuksella on käytettävissä huomattavasti enemmän asiantuntemusta kuin kunnissa, 

sillä joukkoliikenteen parissa työskentelee useita henkilöitä täysipäiväisesti. Kuitenkin 
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suuri osa alueen henkilökuljetuksista on kuntien hankkimia liikenteitä ja niiden suunnit-

telu hoidetaan kunnissa. Kuntien kuljetuksiin käyttämä rahamäärä on huomattavan suuri 

ja kustannusten kasvu on vain jatkunut vuodesta toiseen. Ongelmat ovat siis ilmiselviä 

ja jotain on tehtävä, jotta henkilökuljetusten suunnittelua ja organisointia saadaan kehi-

tettyä kuntatasolla.  

 

Kuva 24. Liikenteiden suunnitteluun ja hankintaan käytettävät resurssit 

 

7.3 Tiedonhallinta 

Tiedonhallinnan merkitys korostuu, kun siirrytään kuntatasolta alueelliseen suunnitte-

luun. Lähtötietietokyselyä tehtäessä nousi esille erilaisia ongelmia tiedonhallinnassa 

sekä tietojen kattavuudessa. Lähtötietokysely toimitettiin jokaisen kunnan joukkoliiken-

neyhdyshenkilölle ja tavoitteena oli saada tiedot kootusti yhden henkilön kautta. 

Tarvittavien tietojen kerääminen venyi kuitenkin hyvinkin pitkäksi prosessiksi eikä 

kaikkia tietoja saatu lopulta lainkaan. Koska kuntatasolla yleisesti jokainen hallintokun-

ta vastaa omista kuljetuksistaan, voivat myös kuljetusten tiedot olla hajallaan. Kunnasta 

ei välttämättä löydy henkilöä, joka hallitsisi ja tuntisi eri hallintokuntien alaiset kulje-

tukset. Tarkempien reittitietojen kerääminen osoittautui erityisen hankalaksi, sillä 

useampi kunta toimitti vain aikataulutiedot kunnan ostamista liikenteistä, mutta reitti-

kartta tai tarkat reittitiedot jäivät uupumaan.  
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Lähtötietojen kerääminen osoitti, että useissa tapauksissa pyydettyjen tietojen löytämi-

nen kunnan sisältä oli työlästä. Joissain tapauksissa tarkkojen reittitietojen saaminen 

suoraan kunnalta ei onnistunut lainkaan, vaan kunnat pyysivät olemaan yhteydessä 

liikennöitsijään. Toimitettujen tietojen laatu ja taso vaihtelivat myös huomattavasti. Osa 

kunnista toimitti juuri ne tiedot, joita lähtötietokyselyssä pyydettiinkin ja vastasivat 

lisätietokyselyihin nopeasti. Vastaavasti osa kunnista ei saanut toimitettua tietoja juuri 

ollenkaan ja vähäisetkin toimitetut tiedot jäivät puutteellisiksi.  

Tiedonhallinnan hankaluus kuntatasolla vaikeuttaa kokonaisvaltaisen suunnittelun 

kehittämistä. Tässä selvityksessä käytettiin hyvin paljon aikaa lähtötietojen keräämiseen 

ja tämän ansiosta saatiin kerättyä pääosa tarvittavista tiedoista. Yleisesti alueellisissa 

joukkoliikenne- ja henkilökuljetushankkeissa ei kuitenkaan ole mahdollista käyttää 

useita kuukausia pelkkien lähtötietojen keräämiseen vaan suunnittelutyöhön on usein 

ryhdyttävä puutteellisilla tiedoilla. Alueellista kuljetusten suunnittelua ajatellen täytyy 

tiedonhallintaa kehittää selkeästi. Jotta tietyllä alueella toimivasta liikenteestä saadaan 

ylläpidettyä ajantasaista kokonaiskuvaa, vaatii se tietojen parempaa organisointia niin 

kuntatasolla kuin alueellisestikin.  

7.4 Kuntien valmiudet yhteistyöhön 

Kyselytutkimuksen perustella suunnittelualueen kunnista kolme tekee nykyisin jonkin-

laista yhteistyötä muiden kuntien kanssa liikenteiden suunnitteluun ja hankintaan 

liittyen. Alueellisen yhteistyön lisäämisessä on siis paljon kehitettävää ja verkko-

kyselyssä selvitettiinkin kuntien suhtautumista yhteistyön lisäämiseen. Kyselyn tulokset 

on esitetty kuvassa 25. 
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Kuva 25. Kuntien näkemys yhteistyöstä palvelutason määrittelyssä 

 

Kyselyn tulokset kertovat melko yksiselitteisesti, että kunnat ovat valmiita yhteistyön 

lisäämiseen sekä palvelutason alueelliseen määrittämiseen. Lisäksi kunnat ovat melko 

tyytyväisiä nykyiseen yhteistyöhön ELY-keskuksen kanssa ja alueellisen suunnittelun 

myötä yhteistyö tulee entisestään tiivistymään. 

7.5 Kokonaisvaltaisen joukkoliikennesuunnittelun haasteet  

Kokonaisvaltainen joukkoliikennesuunnittelu sekä alueellinen kuljetusten hankintapro-

sessi ovat laajoja kokonaisuuksia, jotka asettavat suuria haasteita sekä kunnille että 

ELY-keskukselle. Tällä hetkellä suurimpia ongelmia on resurssipuutteista johtuva 

vähäinen panostus kuljetusten hankinnan kehittämiseen. Kuntien joukkoliikenneyh-

dyshenkilöt sekä kuljetusvastaavat hoitavat yleensä tehtävänsä varsinaisen 

toimenkuvansa rinnalla. Tällöin tarvittavan asiantuntemuksen saavuttaminen on hanka-

laa, eivätkä kuljetusten suunnittelu ja hankintaosaaminen pääse kehittymään. Riittävän 

asiantuntemuksen saavuttaminen on tärkeää, jotta vältyttäisiin kalliilta virhehankinnoilta 

ja kuljetukset saataisiin järjestettyä tehokkaasti uudistuneen lainsäädännön mukaisesti. 
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Alueellinen yhteistyö on nykyisellään heikolla tasolla. Sosiaalipuolen kuljetuksia hoide-

taan jonkun verran peruspalvelukuntayhtymien kautta, mutta muuten jokainen kunta 

hoitaa omat kuljetuksensa itsenäisesti. Kuntien välisen sekä kuntien ja ELY-keskuksen 

yhteistyön tiivistäminen luo pohjan alueellisen kilpailuttamisen sekä yhteishankintojen 

suunnittelemiselle. Kuljetusten suunnittelun tehostaminen on lähes välttämätöntä, jotta 

liikennetarjonta voidaan säilyttää edes kohtuullisella tasolla. Lisärahoitusta ei tämän 

hetken näkymien mukaan ole luvassa, joten kuljetuskustannusten kasvua täytyy saada 

hillittyä. 

Yhteistyön lisääminen mahdollistaa myös alueellisen palvelutasomäärittelyn valmiste-

lun yhdessä kuntien kanssa. Kuntien on tärkeä itse selvittää mitä haluavat alueensa 

joukkoliikenteeltä, jotta alueelliset palvelutasotavoitteet saadaan vastaamaan kuntien 

tarpeita. Kuntien ja ELY-keskuksen yhdessä asettamat tavoitteet tulevat toimimaan 

lähtökohtana suunnittelulle ja yhteistyön avulla tavoitteet pyritään toteuttamaan mahdol-

lisimman kustannustehokkaasti. (Ari Hoppania 2014) 
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8 KEHITTÄMISTOIMENPITEET 

Henkilökuljetusten suunnittelun sekä alueellisen yhteistyön kehittämiseksi on tehtävä 

toimenpiteitä niin kuntatasolla kuin alueellisestikin. Joukkoliikenteiden nykytilaa selvi-

tettäessä saatiin kerättyä paljon tietoa kehitettävissä olevista osa-alueista. Nykyisillä 

resursseilla kehittämistoimenpiteiden tekeminen ei ole helppoa. Tärkeää olisikin löytää 

toimintamalli, jonka avulla alueellista kuljetusten suunnittelua saataisiin kehitettyä 

kohtuullisilla resursseilla.  

Kuvassa 26 on nostettu esille muutamia tärkeitä kehittämiskohteita henkilökuljetusten 

suunnittelun tehostamista ajatellen. Erityisen tärkeää on käytettävissä olevien resurssien 

tehokas hyödyntäminen. Jotta nykyiset resurssit saataisiin hyödynnettyä parhaalla mah-

dollisella tavalla, on asiantuntemusta lisättävä sekä tiedonhallintaa kehitettävä 

kuntatasolla. Alueellisen kuljetustensuunnittelun kehittämiseksi on yhteisten tavoittei-

den asettaminen merkitsevässä roolissa, sillä yhteiset ja realistiset tavoitteet helpottavat 

kuntien sitoutumista yhteistyöhön.  

 

Kuva 26. Henkilökuljetusten suunnittelun tehostamiseen vaikuttavia osa-alueita 
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8.1 Henkilökuljetusten ja joukkoliikenteen organisointimallit tulevai-

suudessa 

Henkilökuljetusten sekä joukkoliikenteen organisointimallilla on suuri vaikutus suunnit-

telu- ja hankintaosaamisen sekä alueellisen yhteistyön kehittämiseen. Toteutetun 

verkkokyselyn avulla kartoitettiin kuntien tyytyväisyyttä nykyiseen toimintamalliinsa 

sekä selvitettiin kuntien tavoitteita henkilökuljetusten sekä joukkoliikenteen organisoin-

nin tulevaisuutta ajatellen. Tarkoituksena oli saada selville suhtautumista malleihin, 

joissa henkilökuljetuksiin sekä joukkoliikenteeseen kohdennetaan nykyistä enemmän 

resursseja. Kyselyn tulokset on esitetty kuvassa 27.  
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Kuva 27. Kuntien näkemyksiä erilaisten organisointimallien tulevaisuudesta 
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Nykyisin yleisimmin käytössä oleva toimintamalli, jossa hallintokunnat vastaavat vain 

omista kuljetuksistaan, ei saanut juurikaan kannatusta. Vastauksien perusteella tavoit-

teellisina toimintamalleina pidetään niitä, joissa kuljetusten organisointi pysyy oman 

kunnan sisällä. Näissä toimintamalleissa yksi kuljetusvastaava koordinoi eri hallinto-

kuntien kuljetuksia tai eri hallintokuntien edustajista muodostetaan työryhmä 

koordinoimaan kuljetusten suunnittelua ja hankintoja. Kyseiset toimintamallit ovatkin jo 

käytössä muutamassa suunnittelualueen kunnassa ja mallien etuina ovat vähäiset lisä-

kustannukset. Ongelmaksi voivat kuitenkin muodostua resurssien sekä ajankäytön 

puute, sillä organisoinnista vastaavat henkilöt hoitavat myös varsinaisia toimenkuviaan 

henkilökuljetusten ja joukkoliikenteen organisoinnin rinnalla. Tarvittavan asiantunte-

muksen sekä alueellisen yhteistyön lisääminen voi myös olla hankalaa, jos toimintaa 

jatketaan pelkästään oman kunnan sisällä. 

Kyselyssä oli mukana myös kaksi organisointimallia, jotka perustuvat täysipäiväisesti 

toimivan kuljetusvastaavan palkkaamiseen. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kuntaan 

palkattaisiin oma kuljetusvastaava, joka vastaisi täysin avoimen joukkoliikenteen ja 

koulukuljetusten suunnittelusta sekä hankinnoista. Lisäksi kuljetusvastaava tulisi koor-

dinoimaan kaikkia kunnan hankkimia henkilökuljetuksia. Toisessa vaihtoehdossa 

täysipäiväinen kuljetusvastaava palkattaisiin yhdessä naapurikuntien kanssa. Alueellisen 

kuljetusvastaavan tehtäviin kuuluisi avoimen joukkoliikenteen suunnittelu sekä kuntien 

auttaminen muiden kuljetusten koordinoinnissa. Kuntien olisi kuitenkin tehtävä hankin-

ta ja kilpailutus omana työnään. Kyseinen mallin etuina olisivat alhaisemmat 

kuntakohtaiset kustannukset sekä alueellisen yhteistyön kehittämismahdollisuudet. 

Kumpikaan edellä mainituista organisointimalleista ei kuitenkaan saanut kovin paljon 

kannatusta. 

Toimintamalli, jossa joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten suunnitteluun sekä hankin-

taan ostettaisiin asiantuntemusta ulkopuoliselta toimijalta yhdessä naapurikuntien 

kanssa, sai enemmän kannatusta kuin päätoimisen kuljetusvastaavan palkkaaminen. 

Mallin tavoitteena on, että ulkopuolisen asiantuntijan avulla saataisiin lisättyä kuntien 

asiantuntemusta, tehostettua kuljetusten suunnittelua sekä hankintaa ja lisättyä alueellis-

ta yhteistyötä. Tätä organisointimallia käsitellään tarkemmin luvussa 8.4. 
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8.2 Yhteistyön kehittäminen 

Ensimmäinen toimenpide alueellisen joukkoliikennesuunnittelun kehittämiseksi on 

yhteistyön tiivistäminen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus onkin asettanut tavoitteeksi 

alueellisten joukkoliikenne-/kuljetustyöryhmien muodostamisen koko POP ELY:n 

alueelle. Tavoitteena on, että työryhmien kautta ELY-keskus saa vietyä kunnille tietoa 

joukkoliikenteeseen liittyvistä tavoitteista sekä toimenpiteistä. Vastaavasti ELY-keskus 

tulee saamaan paremmin tietoa muun muassa kuntien hankkimista liikenteistä sekä 

kuntien suhtautumisesta joukkoliikennepalveluiden ja palvelutason nykytilaan. Alueelli-

set työryhmät tukevat luontevasti myös uuden palvelutasomäärittelyn valmistelua. 

Palvelutasomäärittelyn tavoitteeksi on asetettu, että ELY-keskus ja kunnat määrittelevät 

yhdessä muun muassa alueen tarvittavan palvelutason sekä liikenteiden järjestämista-

van. Lisäksi tarkoituksena on yhdessä sopia kustannusten jaosta karkealla tasolla.  

Suunnitelmien mukaan alueellisten joukkoliikennetyöryhmän jäseninä toimivat kuntien 

edustajat, jotka tuntevat kuntansa liikenteen ja liikenteelliset tarpeet sekä vastaavat 

suurelta osin liikenteiden järjestämisestä. Useimmiten kuntatasolla jokainen hallinto-

kunta vastaa omista kuljetuksistaan eikä yhtä selkeää kuljetusvastaavaa välttämättä ole. 

Jokaisessa kunnassa toimii kuitenkin nimetty joukkoliikenneyhdyshenkilö, joka olisi 

luonteva valinta työryhmän jäseneksi. Tarpeen vaatiessa työryhmän toiminnassa voisi 

olla mukana myös eri hallintokuntien edustajia. Liikenteenharjoittajat sekä mahdolliset 

muut tahot voisivat myös olla työryhmässä mukana silloin, kun kyse on informaation 

jakamisesta. Työryhmä toimisi tällöin alueellisena informaatiokanavana koko alueen 

liikennetoimijoille. (Ari Hoppania 2014b) 

8.3 Aluejako joukkoliikennetyöryhmien perustamiseen ja palvelutason 

määrittämiseen 

Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukuntien alue muodostuu 11 peruskunnasta. Alue 

on sen verran laaja, että kahden erillisen joukkoliikennetyöryhmän perustaminen on 

järkevää. Suunnittelualueella on erilaisia vaihtoehtoja aluejaon muodostamiseen ja 

onkin tärkeää löytää ratkaisu, joka tukee alueellisen joukkoliikennesuunnittelun kehit-

tämistä. Seuraavaksi käydään läpi neljä erilaista aluejakomahdollisuutta, joista kaksi 
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ensimmäistä perustuvat olemassa oleviin rakenteisiin ja kaksi muuta on muodostettu 

yhteystarpeisiin perustuen. Valitut aluejakovaihtoehdot ovat esitetty kuvassa 28.  

 

 

 

Kuva 28. Erilaisia aluejakomalleja suunnittelualueella 

 

Seutukuntamallissa suunnittelualue jaetaan nimensä mukaisesti seutukuntarajojen mu-

kaan kahteen alueeseen. Jako olisi luonteva, sillä alueet muodostavat jo valmiiksi omat 

kokonaisuutensa ja seutukuntatasolla tehdään nykyiselläänkin yhteistyötä. Seutukunta-

jaon lisäksi myös peruspalvelukuntayhtymien mukainen jako vaikuttaa luontevalta 

vaihtoehdolta ja verkkokyselyn perusteella muutama kunta tekee nykyisellään jo kulje-
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tuksiin liittyvää yhteistyötä peruspalvelukuntayhtymän sisällä. On kuitenkin huomioita-

va, että Kalajoki, Merijärvi sekä Oulainen eivät kuulu suunnittelualueella toimiviin 

peruspalvelukuntayhtymiin. Lisäksi käynnissä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon pal-

velurakenneuudistus tulee muuttamaan sote-alueiden rakennetta ja voi vaikuttaa myös 

peruspalvelukuntayhtymien toimintaan.  

Seutukuntajaon sekä peruspalvelukuntayhtymien muodostamien alueiden lisäksi tarkas-

teltiin alueen opiskelu- sekä työmatkoja. Liikenneyhteyksiä tarkastelemalla nähdään 

muodostuuko suunnittelualueen sisälle selkeitä liikenteellisiä kokonaisuuksia. Työmat-

kayhteyksien ydinalue perustuu tilastokeskuksen julkaisemiin pendelöintitietoihin. 

Pendelöinnillä tarkoitetaan asuinpaikkakunnan ja työpaikkakunnan välistä työmatkalii-

kennettä. Opiskelumatkojen ydinalue on muodostettu opiskelumatkoihin perustuvien 

joukkoliikennevuorojen pohjalta ja erityisesti on painotettu kuntien ostamia joukkolii-

kennevuoroja.  

Havaittiin, että yhteystarpeiden perusteella on hankala muodostaa selkeitä kokonaisuuk-

sia, sillä esimerkiksi oppilaitoksia sijaitsee paljon koko suunnittelualueella. 

Yhteystarpeita kartoitettaessa esille nousi kuitenkin suunnittelualueen ulkopuolelle 

jäävä Haapavesi, joka sijaitsee keskeisellä paikalla erityisesti suunnittelualueen opiske-

lumatkojen kannalta. Varsinkin Oulainen-Haapavesi -välillä on paljon 

joukkoliikennevuoroja, jotka palvelevat opiskelijoiden tarpeita.  

Yhteistyön aluejaon lähtökohtana toimivat siis seutukuntapohjainen sekä peruspalvelu-

kuntayhtymien mukainen jako. Näitä kahta mallia vertailtaessa, on Nivalan sijainti 

merkittävässä roolissa. Nivalassa on paljon joukkoliikennevuoroja ja erityisesti Ylivies-

kan suuntaan vuorotarjonta on kattava. Peruspalvelukuntayhtymien mukaisen jaon 

perusteella Nivala kuuluisi myös Ylivieskan ympärille rakentuvaan alueeseen. Nivalan 

kantaa aluejakomahdollisuuksiin kysyttiinkin vielä erikseen suoraan kunnasta ja he 

ilmoittivat priorisoivansa seutukuntapohjaisen jaon etusijalle. 

Eri aluejakomalleja vertailemalla päädyttiin siis seutukuntajakoon perustuviin alueisiin 

(kuva 29). Mukaan nostettiin myös Haapavesi, joka sijaitsee merkittävällä paikalla 

alueellisen joukkoliikennesuunnittelun kehittämisen kannalta. Olemassa olevien joukko-
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liikenneyhteyksien perusteella Haapavesi kuuluisi luontevasti Ylivieskan seutukunnan 

muodostamaan joukkoliikennetyöryhmään, sillä erityisesti Oulainen-Haapavesi -välillä 

on paljon myös kuntien ostamia joukkoliikennevuoroja. 

 

Kuva 29. Esimerkki yhteistyön aluejaosta 

 

8.4 Toimijamalli 

Alueellisten joukkoliikennetyöryhmien perustaminen on alku kuntien sekä ELY-

keskuksen yhteistyön tiivistämiseksi. Työryhmät toimivat hyvänä informaatioväylänä 

sekä mahdollistavat uuden palvelutasomäärittelyn valmistelun yhteistyössä kuntien 

kanssa. Kuntatasolla esiintyy kuitenkin erilaisia ongelmia liittyen joukkoliikenteen ja 

kuljetusten suunnitteluun, organisointiin sekä hankintaan, joten näiden osa-alueiden 

kehittämiseen on panostettava. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alue on 

laaja ja alueelle muodostettavien työryhmien määrä sen verran suuri, etteivät ELY-

keskuksen resurssit tule riittämään tarvittavaan kuntakohtaiseen opastukseen ja alueelli-

sen hankintaprosessin kehittämiseen. 
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Yksi mahdollisuus edellä mainittujen ongelma-alueiden kehittämiseen olisi liikennetur-

vallisuustyöstä tuttu toimijamalli. Liikenneturvallisuuden toimijahankkeita toteutetaan 

alueellisesti. Toiminnassa ovat mukana hankkeeseen sitoutuneet kunnat tietyltä alueelta 

sekä alueella toimiva ELY-keskus. Lisäksi toiminnan yhteistyökumppaneina ovat muun 

muassa Liikenneturva ja poliisi. Asiantuntijana työskentelevän liikenneturvallisuustoi-

mijan tehtävänä on aktivoida ja tukea kuntien liikenneturvallisuustyötä sekä eri tahojen 

välisen yhteistyön lisäämistä. Liikenneturvallisuustoimija on siis henkilöresurssi, joka 

muun muassa tukee sovitun alueen kuntien muodostaman liikenneturvallisuusryhmän 

toimintaa.  

Toimijamalli on liikenneturvallisuustyössä jo laajasti käytössä ja sitä voitaisiin sovelta-

en hyödyntää myös alueellisen joukkoliikennesuunnittelun kehittämiseksi. 

Joukkoliikennesuunnittelun yhteydessä toimijamallin tavoitteena olisi lisätä kuntien 

tietoisuutta joukkoliikenteestä, henkilökuljetuksista sekä hankinnoista ja näin helpottaa 

ELY-keskuksen työmäärää sekä turvata kunnille riittävä informaatio kohtuullisilla 

resursseilla. Toimijamalli olisikin hyvä vaihtoehto alueellisten joukkoliikennetyöryhmi-

en toiminnan tueksi.  

Yksi toimijamallin vahvuuksista on sen helppo muunneltavuus, sillä joukkoliikennetoi-

mijan tehtävät sekä rooli voidaan määritellä eri alueiden tarpeiden mukaan. Lisäksi 

mallin tavoitteena on, että asiantuntijana toimiva henkilö sitoutuu tehtäväänsä vuodeksi 

tai useammaksi kerrallaan, jotta toiminnan säännöllisyys ja jatkuvuus saadaan turvattua. 

Joukkoliikennetoimijamalli tarjoaisi siis monipuolisesti tukea joukkoliikenneosaamisen 

kehittämiseen sekä alueellisesti että kuntakohtaisesti. Alueellisen toiminnan ansiosta 

kustannukset tulisivat jakaantumaan useammalle kunnalle, joten toiminnan ylläpito olisi 

mahdollista kohtuullisen vähäisillä resursseilla. Kuvassa 30 on kerätty yhteen erilaisia 

joukkoliikennetoimijamallin tarjoamia hyötyjä ja mahdollisuuksia. 



 

 

79 

 

Kuva 30. Joukkoliikennetoimijamallin tarjoamia hyötyjä 

Joukkoliikennetoimijamalli 

Asiantuntemus 

Kuntien tietoisuuden lisääminen 

ELY-keskuksen työkuorman helpottaminen 

Tuntemus alueen erityispiirteistä sekä liikennetarjonnasta 

Toiminnan säännöllisyys sekä jatkuvuus 

Kuntien välisen sekä kuntien sisäisen yhteistyön kehittäminen 

Kuntien ja  ELY-keskuksen välisenä linkkinä toimiminen 

Mallin muunneltavuus alueellisiin tarpeisiin 

Kustannusten jakaantuminen 
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9 YHTEENVETO 

Diplomityön keskeisenä tavoitteena oli luoda kokonaiskuva joukkoliikenteiden alueelli-

sesta hankintaprosessista sekä tuoda esille siinä esiintyviä ongelmia. Tarkoituksena oli 

löytää ratkaisuvaihtoehtoja ja toimintamalleja kuntien joukkoliikennesuunnittelun tehos-

tamiseksi sekä alueellisen yhteistyön lisäämiseksi. Tutkimusalueena toimivat Ylivieskan 

sekä Nivala-Haapajärven seutukunnat.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen nykyinen joukkoliikenteen palvelutasopäätös on 

voimassa vuoden 2016 loppuun asti. Uuden palvelutasosuunnitelman valmistelu on 

tarkoitus aloittaa hyvissä ajoin ja toteuttaa ELY-keskuksen sekä kuntien tiiviinä yhteis-

työnä. Kuntien kanssa on siis selvitettävä, mitä liikenteitä tullaan jatkossa hankkimaan, 

kuka hankinnat maksaa ja mitkä ovat kuntien valmiudet yhteishankintoihin. 

Tutkimustyön lähtökohtana toimi suunnittelualueen joukkoliikenteen nykytilan kartoit-

taminen. Nykytila-analyysiä varten kerättiin kustannus- sekä reittitiedot kuntien 

hankkimista liikenteistä. Tiedot ELY-keskuksen toimivallassa olevasta liikenteestä 

saatiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Kerättyjen lähtötietojen avulla muodos-

tettiin kokonaiskuva alueen joukkoliikenteen nykytilasta sekä palvelutasosta. Nykytila-

analyysin perusteella havaitaan, että joukkoliikenneverkko alueella on kattava, mutta 

palvelutaso on melko alhainen alueen pääväyliä lukuun ottamatta. 

Joukkoliikenneuudistuksen myötä käynnissä oleva siirtymäaika tekee joukkoliikenne-

suunnittelusta sekä palvelutason ylläpidosta erityisen vaativaa, sillä yhteysväleillä 

liikennöi siirtymäajan sopimusten mukaisen liikenteen lisäksi myös uuden järjestämis-

tavan mukaista liikennettä. Joukkoliikenteen palvelutasoa ajatellen on huomioitava, että 

tällä hetkellä suunnittelualueen liikenne perustuu vahvasti siirtymäajan sopimuksiin, 

joista suurin osa tulee päättymään vuonna 2016. Siirtymäajan sopimuksen päättyessä on 

vuoro haettava reittiliikenneluvalle tai se tulee loppumaan. Jos vuoro on huonosti kan-

nattava, eikä sitä haeta reittiliikenneluvalle, tulee ELY-keskuksen yhteistyössä kuntien 

kanssa selvittää vuoron pääasiallinen käyttötarkoitus sekä tarve sen ylläpidolle.  
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Kuntien näkemystä joukkoliikenteen nykytilasta sekä joukkoliikenteessä esiintyvistä 

puutteista selvitettiin verkkokyselyn avulla. Lisäksi yksi kyselyn keskeisistä tavoitteista 

oli muodostaa kokonaiskuva kuntien joukkoliikennesuunnittelun organisoinnista sekä 

suunnitteluun liittyvästä osaamisesta ja resurssien riittävyydestä.  

Verkkokyselyn perusteella suurimpia ongelmia kuntatasolla ovat resurssipuutteista 

johtuva vähäinen panostus joukkoliikennesuunnittelun sekä kuljetusten hankinnan 

kehittämiseen. Lisäksi alueellinen yhteistyö on heikolla tasolla. Kuntien välisen sekä 

kuntien ja ELY-keskuksen yhteistyön kehittäminen luo pohjan alueellisen kilpailuttami-

sen sekä yhteishankintojen suunnittelulle. Nykyisessä tilanteessa, jossa lisärahoitusta 

kuljetuksiin ei ole odotettavissa, on kuljetusten suunnittelun tehostaminen sekä yhteis-

työn lisääminen lähes välttämätöntä. Jatkuvasti kasvaneiden kuljetuskustannusten 

nousua täytyy saada hillittyä, jotta liikennetarjonta voitaisiin säilyttää edes kohtuullisel-

la tasolla.  

Verkkokyselyn vastauksista havaitaan, että suurin osa alueen kunnista uskoo alueellisen 

yhteistyön lisäämisestä olevan hyötyä. Kunnat suhtautuvat myönteisesti myös siihen, 

että joukkoliikenteen palvelutaso määritellään yhteistyössä naapurikuntien ja ELY-

keskuksen kanssa. Lähtökohdat yhteistyön lisäämiselle ovat siis hyvät. Kunnat ovat 

halukkaita kehittämään alueellista suunnittelua, mutta tällä hetkellä käytettävissä olevat 

resurssit vaikeuttavat tilannetta. Nykyisiin toimintamalleihin on siis saatava muutosta, 

jotta kehitys kohti toimivaa ja kokonaisvaltaista joukkoliikennesuunnittelua on mahdol-

lista. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta suunnittelualueelle perustetaan alueelli-

set joukkoliikennetyöryhmät, joiden avulla uuden palvelutasonsuunnitelman valmistelua 

voidaan tehdä kuntien kanssa yhteistyönä. Nämä työryhmät toimivat hyvänä lähtökoh-

tana yhteistyön kehittämiselle. ELY-keskuksen resurssit eivät kuitenkaan tule riittämään 

tarkempaan alue- ja kuntakohtaiseen opastukseen. Tämän vuoksi liikenneturvallisuus-

työstä tuttua toimijamallia voisi hyödyntää alueellisen joukkoliikennesuunnittelun 

kehittämisessä. 
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Toimijamallin tavoitteena on lisätä kuntien tietoisuutta joukkoliikenteestä, henkilökulje-

tuksista sekä hankinnoista. Alueella toimiva asiantuntija, joka tuntee alueen 

erityispiirteet sekä liikennetarjonnan, auttaisi kuntia tarpeen mukaan henkilökuljetusten 

sekä joukkoliikenteen organisoinnissa. Toimijamallin keskeinen periaate on turvata 

kunnille riittävä informaatio kohtuullisilla resursseilla. Lisäksi toimijatyön tavoitteena 

on lisätä suoraa kuntien välistä ja kuntien sisäistä (hallintokunnat) yhteistyötä sekä 

toimia linkkinä kuntaryhmän ja ELY-keskuksen välillä. 
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   LIITE 1 (1) 

 

Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukuntien alueen kuntien kuljetuksia koskeva 
lähtötietopyyntö 

 
 

Hei, 
 
Olemme käynnistämässä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta Ylivieskan ja 
Nivala-Haapajärven seutukuntien joukkoliikenteen palvelutaso-esiselvitystä. Ari Hoppanialta 
(POP ELY) saadun tiedon perusteella toimitte kuntanne osalta joukkoliikenteen yhteyshenkilö-
nä, joten välitämme lähtötietopyynnön teille ja toivoisimme, että voisitte tarvittaessa koota 
tarvittavia tietoja myös muilta kuntaorganisaationne henkilöiltä.  
 
Toivoisimme, että toimittaisitte tarvittavat lähtötiedot kootusti torstaihin 19.6.2014 mennessä 
sähköpostitse osoitteeseen anne.herranen@ramboll.fi ja p. 040 6646 445. 
 
Lähtötiedoiksi kunnilta tarvitsemme tiedot kunnan hankkimista liikenteistä: 

 

TIETOPYYNTÖ 1: Reittipohjainen avoin joukkoliikenne 
 

A. Reittipohjaiset koulukuljetukset (linja-autoilla hoidettava kunnan ostoliikenne) 

o Reitti- ja aikataulutiedot – Huom! Reitit kartalle piirrettyinä, jos mahdollista! 

o Kustannukset (e/vuosi, tai muu vastaava kustannustieto) 

o Sopimustilanne (sopimusten voimassaolo, liikenteenharjoittaja) 
 

B. Palvelu/asiointiliikenne (pikkubussilla tai tilataksilla hoidettava kunnan ostoliikenne) 

o Reitti- ja aikataulutiedot – Huom! Reitit tai alue kartalle piirrettyinä, jos mahdollista! 

o Kustannukset (e/vuosi, tai muu vastaava kustannustieto) 

o Sopimustilanne (sopimusten voimassaolo, liikenteenharjoittaja) 
 

C. Muut reittipohjaiset linja-autokuljetukset (esim. muiden tahojen hankkima liikenne) 

o Mihin tarpeeseen ja kenen hankkimaa liikennettä (esim. matkailu- tai lentoasemalii-
kenne)? 

o Reitti- ja aikataulutiedot – Huom! Reitit kartalle piirrettyinä, jos mahdollista! 

o Kustannukset (e/vuosi, tai muu vastaava kustannustieto) 

o Sopimustilanne (sopimusten voimassaolo, liikenteenharjoittaja) 

 

Huom! Toivomme teidän lähettävän ko. tietoja avoimesta, reittipohjaisesta joukkoliikenteestä. 
Taksilla hoidettavista koulukuljetuksista tai SHL-/VPL -kuljetuksista tietoja ei tarvitse toimittaa.  

 

TIETOPYYNTÖ 2: Kuntien kuljetuskustannukset 

 

Toivomme teiltä lisäksi kustannustiedot kaikista kunnan kuljetuksista seuraavalla sivulla oleval-
la lomakkeella

mailto:anne.herranen@ramboll.fi


   LIITE 1 (2) 

 

KUNNAN RAHOITTAMAT KULJETUKSET 
 

Kunta 
 

Vuosi, jota ilmoitus koskee 
 

 
2. Joukkoliikenne (kaikille avoin liikenne) 
 

Joukkoliikenne tarkoittaa tässä tapauksessa kaikille avointa liikennettä. 
Joukkoliikenteen kustannukset ilmoitetaan nettokustannuksina eli ne eivät sisällä valtionavustuksia. 

 Kustannukset 
€/vuosi (sis. alv) 

 Kustannukset 
€/vuosi (sis. alv) 

Ostetut linja-autovuorot  
Taksa-alennusten osto (kuntien 
seutu- ja kaupunkilippurahoitus) 

 

Ostetut taksivuorot  

Palveluliikenne (vain kunnan avoi-
men joukkoliikenteen budjetista 
maksettu, SOTEn osuus ilmoitetaan 
kohdassa 4) 

 

JOUKKOLIIKENNE YHTEENSÄ  

 
3. Opetustoimen kuljetukset 
 

 

Kunnan 
maksamaan 
kuljetukseen 
oikeutettujen 
lukumäärä 

Kustannukset 
€/vuosi (sis. 
alv) 

 

Kunnan 
maksamaan 
kuljetukseen 
oikeutettujen 
lukumäärä 

Kustannukset 
€/vuosi (sis. 
alv) 

Esikoululaisten kulje-
tukset (huom. vain 
opetustoimen kulje-
tukset) 

  

Satunnainen tilausliiken-
ne linja-autoilla (esim. 
uimahallikuljetukset, 
jne.) 

  

Peruskoululaisten 
matkaliput 

  

Säännöllinen tilauslii-
kenne linja-autoilla 
(esim. päivittäiset 
koulumatkat) 

  

Lukion ja keskiasteen 
matkaliput (kunnan 
omat, ei sis. Kelan 
kust.) 

  Taksikuljetukset   

OPETUSTOIMEN KULJETUKSET YHTEENSÄ  

 
4. Sosiaalitoimen kuljetukset 
 

 Asiak-kaiden 
määrä 
(henk.) 

Kustannukset 
€/vuosi (sis. alv) 

 Kustannukset 
€/vuosi (sis. alv) 

Kehitysvammalain perus-teella 
järjestetyt kuljetukset 

  
Esikoululaisten kuljetukset (Huom. 
vain sosiaalitoimen kustantamat) 

 

Sosiaalihuoltolain mukaiset 
kuljetukset 

  Lasten päivähoidon kuljetukset  

Vammaispalvelulain edellyt-
tämät kuljetukset 

  
Palveluliikenne  
(vain sosiaalitoimen ostama) 

 

SOSIAALITOIMEN KULJETUKSET YHTEENSÄ  

 
5. Kuljetukset yhteensä 
 

KULJETUKSET YHTEENSÄ  
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Lasketut asukastiheydet suunnittelualueen kunnissa 31.12.2013.  

Kunta 

Maapinta-ala [km
2
] 

1.1.2013 (Tilastokes-

kus) 

Väkiluku 31.12.2013 

(Väestörekisterikeskus) 

Asukastiheys 

[asukasta/km
2
] 

Ylivieska 569 14748 26 

Nivala 528 10942 21 

Kalajoki 922 12644 14 

Oulainen 588 7772 13 

Alavieska 251 2740 11 

Haapajärvi 766 7616 10 

Sievi 787 5198 7 

Reisjärvi 474 2925 6 

Merijärvi 230 1153 5 

Pyhäjärvi 1311 5731 4 

Kärsämäki 696 2721 4 

 

Lasketut henkilöautotiheydet suunnittelualueen kunnissa 31.12.2013.  

Henkilöautotiheys tarkoittaa rekisterissä olevien henkilöautojen lukumäärää tuhatta 

asukasta kohden. 

Kunta 

Asukasluku 31.12.2013 

(Väestörekisterikeskus)  

Rekisterissä olevat 

henkilöautot 31.12.2013 

(Tilastokeskus) 

Henkilöautotiheys 

/1000 asukasta 

Ylivieska 14758 9 943 674 

Alavieska 2739 1 802 658 

Kalajoki 12642 8 067 638 

Reisjärvi 2928 1 856 634 

Kärsämäki 2723 1 725 633 

Pyhäjärvi 5733 3 621 632 

Nivala 10944 6 897 630 

Haapajärvi 7614 4 519 594 

Merijärvi 1153 683 592 

Oulainen 7775 4 555 586 

Sievi 5202 2 988 574 

        

Suunnittelualue     622 

Pohjois-Pohjanmaa 403 287 224 160 556 

Suomi 5 453 375 3 127 399 573 

 


