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Alueellisen Liikkumisen Palveluiden 
Integroitu Operointi (ALPIO)
 Sitran alueellisen liikkumisen rahoitushaku
 Kesto: 05/2018 – 11/2019
 Alueellisia pilotteja: Etelä-Savo, Itä-Uusimaa, Pirkanmaa

• mm. kutsuohjautuva liikenne, VPL & SHL ja PALI –yhdistely
 Yrityskonsortion luoma digitaalinen alusta
 VTT tekee vaikutusarvioinnin

• Alustavat tulokset nähtävissä hankesivujen kautta: 
https://www.sitra.fi/hankkeet/julkiset-ja-yksityiset-liikkumispalvelut-samalle-tarjottimelle/
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3Sitra, VTT ja muut hankekumppanit (2019)



Pilottien sisältö

Palvelu Mobiili-
sovellus

Puhelin-
keskus

Itse-
maksava

Yhteiskunnan 
maksama

Mini-
bussi

Taksi

Kyläkyyti, Porvoo & 
Loviisa

x x x

Moppe, Mikkeli x x x x
VPL/SHL, Mikkeli x x x x
Kyläkyyti, Pirkanmaa x x x x
PALI, Pirkanmaa x x x x x
VPL/SHL, Pirkanmaa x x x x
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Muokattu lähteestä: Karhula, K. (2019). Esitys ALPIO-foorumitilaisuudessa 9.10.2019

VPL/SHL-asiakkaat
• Tilaus puhelimella keskukseen
• Ajoneuvona taksi tai minibussi

PALI-asiakkaat
• Tilaus puhelimella keskukseen tai 

Kyyti-sovelluksella 
• Ajoneuvona minibussi tai taksi

Yksityiset asiakkaat
• Tilaus Kyyti-sovelluksella
• Ajoneuvona minibussi tai taksi

SHL/VPL-asiakkaat
• Tilaus puhelimella keskukseen
• Ajoneuvona taksi

PALI-asiakkaat
• Tilaus puhelimella suoraan 

kuljettajalle 
• Ajoneuvona minibussi

Yksityiset asiakkaat
• Ei kohdennettua palvelua
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 Etelä-Savo
• Päiväautot tehokkaampaan käyttöön ja sote-taksin parempi yhdistely

•  uusi toimintamalli
• Moppe laajempi kutsuohjautuvan liikenteen suunnittelu
 Itä-Uusimaa

• Parantunut palvelutaso
• Porvoossa selkeä muutos yksityisautoilusta jaettuihin kyyteihin
 Pirkanmaa

• Parantunut palvelutaso (Kyläkyyti)
• Resurssitehokkuus

• Km, päästöt, kustannukset, yhdistelyaste 

Vaikutuksia



Yhteiskunnan kuljetukset
Markkinaehtoiset palvelut
Vertaisvuokrauspalvelut
Kimppakyydit jne.
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Hankinnat
Ville Valovirta, Maria Merisalo, 
Jenni Eckhardt, Juha Oksanen 
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Tilaus & välitys Kuljetuspalvelu

Henkilöt Softa Laitteet Autot & 
kuskit

Hankintamalli 1
Kokonaispalvelumalli: kaikki yhden sopimuksen piirissä

Käyttäjä
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Tilaus & välitys Kuljetuspalvelu

Henkilöt Softa Laitteet Autot & 
kuskit

Hankintamalli 2
Ositettu malli: Tilauskeskus & liikennöitsijät hankitaan erikseen

Käyttäjä
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Tilaus & välitys Kuljetuspalvelu

Henkilöt Softa Laitteet Autot & 
kuskit

Käyttäjä-
sovellus

Käyttäjä

Hankintamalli 3
Modulaarinen malli: kaikki osat hankitaan erikseen (ALPIO)
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Tilaus & välitys Kuljetuspalvelu

Henkilöt Softa Laitteet Autot & 
kuskit

Käyttäjä-
sovellus

Käyttäjä-
sovellusKäyttäjä-

sovellus

Avoimuus: 
kolmansien 
osapuolten 

osallistuminen

Käyttäjä

Hankintamalli 3
Modulaarinen malli: kaikki erikseen (ALPIO)
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Tilaus & välitys Kuljetuspalvelu

Henkilöt Softa Laitteet Autot & 
kuskit

Käyttäjä-
sovellus

Hankintamalli 1
Kokonaispalvelumalli: kaikki yhden sopimuksen piirissä
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1. Kokonaispalvelumalli
Vahvuudet
• Tilaajille helpoin malli, erityisesti pienemmille 

kunnille. Ei tarvitse osaamista ja resurssia 
hallinnointiin ja valvontaan yhtä paljon kuin 
osina hankittaessa. 

Heikkoudet
• Riskinä yhden kokonaisuuden 

kilpailuttaminen, koska pitää 
kokonaisvaltaisesti ymmärtää tilanne ja 
mukautuvuus tulevaisuuteen. 

• Vaikea tehdä korjausliikkeitä 
sopimuskauden aikana. 

• Yhden toimijan varassa oleminen, ollaan 
kiinni tehdyissä sopimuksissa. Toimittajan 
vaihtaminen on iso ponnistus. 
Rahastamisen riski. 

Mahdollisuudet
• Kehitystyö saattaa olla joustavampaa 

yrityskonsortion sisällä, tilaajan ei tarvitse olla 
välittäjänä (yksi kontaktipiste). 

Uhat
• Iso hankintakokonaisuus kilpailutettavaksi 

sopimuskauden päättyessä. 
• Riskinä ettei kilpailutuksiin tule tarjouksia, 

jos päätoimijat eivät saa ”rekrytoitua” 
autoilijoita konsortioonsa. 
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2. Ositettu malli
Vahvuudet
• Jos kuljetuspuoli ei kokonaisuutena toimi, 

sen voi kilpailuttaa erikseen paloina. 
• Voi hallita kokonaisuutta paremmin ja 

reagoida muuttuviin tilanteisiin. 
• Voi kokeilla kokonaispalvelumallia paremmin 

uusia ratkaisuja. 
• Palvelukuvaus riittää hankinnan pohjaksi (ei 

tarvitse ottaa kantaa osien välisiin suhteisiin).  

Heikkoudet
• Enemmän hallinnoitavaa, kun on 

useampia sopimuksia. 
• Isoja kokonaisuuksia, joustavuus heikompi 

suhteessa modulaariseen malliin.
• Sopimuksessa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota kuljetusten yhdistelyn 
mahdollisuuteen, jotta kustannussäästöjä 
voidaan saavuttaa 

Mahdollisuudet
• Mahdollisuus hyödyntää dynaamista 

hankinta-järjestelmää, jossa uudet kuljettajat 
voivat liittyä palvelutuottajiksi vapaassa 
tahdissa

Uhat
• Riskinä jos autoilijat eivät liity tuottajiksi 

palveluun. 
• Yksityisesti tuotettu kuljetuspalvelukeskus 

voi olla liiankin vahva suhteessa 
yksittäiseen kuljetuksentarjoajaan.
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3. Modulaarinen malli
Vahvuudet
• Mahdollistaa periaatteessa 

alueellisen (esim. maakunnallisen) 
alustan luomisen, johon voidaan 
yhdistää kunta- ja toimintokohtaisia 
järjestelmiä (huom! tällä hetkellä ei 
ole maakunnallista hankintayksikköä, 
maakunnallinen alusta vaatii 
yhteishankinnan). 

• Suuri joustavuus. 
• Kokonaisuuden avoimuus 
• Osien vaihdettavuus 

Heikkoudet
• Ei ole vielä käytössä (referenssien puute)
• Vaatii tilaajalta ymmärrystä tilaus- ja 

välitystoimintojen yhdistämisestä. 
• Edellyttää tilaajalta hyvää osaamista ja 

resursointia (työmäärä kasvaa), että ymmärretään 
kokonaisuuden hallinnan vaatimukset. 

• Edellyttää mm. ohjelmistokehityksen ja IT-
rajapintojen ymmärrystä; vaatii useita ihmisiä 
erilaisilla osaamisprofiileilla. 

Mahdollisuudet
• Edellyttää ymmärrystä tulevaisuuden 

vaatimuksista. 
• Reaaliaikainen kuljetusten 

kilpailutus. Voisiko soveltaa 
dynaamista hankinta-järjestelmää, 
jossa uudet kuljettajat voivat liittyä 
palvelutuottajiksi vapaassa tahdissa? 

Uhat
• Riskinä jos autoilijat eivät liity tuottajiksi palveluun. 
• Jatkuvien hankintojen kierre. 
• Integroinnin aiheuttamat mahdolliset 

lisäkustannukset 
• Avoimuus edellyttää toimivaa tietosuojaa ja erillisiä 

sopimuksia tätä varten



Muita havaintoja hankintoihin
 Huomioi sopimuskausi pilotoinnissa
 Kuljetustarpeet hankinnan lähtökohtana  kriteerit

• Pilotoinnin kautta
 Sisällytetään sopimuksiin kokeilujen ja muutosten mahdollisuus

• Paljonko lyötävä lukkoon kilpailutuksessa?
 Vuoropuhelua (mitä kaikkea on jo olemassa?)
 Asiantuntijan hoidettavaksi (kuten esim. Tuomi Logistiikka)

• Hankinnat, liikenne, ICT, strategia
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Jenni Eckhardt
jenni.eckhardt@vtt.fi
+358 40 750 5615

@VTTFinland www.vtt.fi
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