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Mallit ja analytiikka

• Liikenteen ennustemallit

• Simulointi ja reititys

• Paikkatietotarkastelut

• Saavutettavuuden arviointi

• Arviointikehikot

• Uudet liikkumispalvelut ja 

liiketoimintaratkaisut

• Järjestelmäarkkitehtuuri

• MaaS-konseptit

• Teknologiakonsultointi

• Hankearvioinnit 

• Liikennejärjestelmäsuunnittelu

• Laajempien taloudellisten 

vaikutusten arvioinnit

• Tarve- ja toteuttamis-

kelpoisuusselvitykset

Tarjoamme palveluita liikennejärjestelmiin liittyvän päätöksenteon tueksi julkiselle ja yksityiselle 

sektorille. Vahva data-analyysiosaamisemme varmistaa, että päätöksenteon tukena on aina parhaat 

menetelmät ja laajimmat tietovarannot. Luomme parempaa tulevaisuutta fiksujen ratkaisujen avulla. 

Älykäs liikenne Strategiat



Asiakkaitamme
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Työvoimasaavutettavuuden 
haasteet Pohjois-Savossa 



Työvoimasaavutettavuuden 
haasteet Pohjois-Savossa 
• Maakuntaohjelman valmistelussa vuosille 2018–2021 

tehdyissä haastatteluissa nousi vahvasti esiin eri 
seutukuntien yhteinen huoli alueen yleisen 
vetovoimaisuuden heikkenemisestä ja osaavan 
työvoiman saatavuudesta.

• Maakunnan kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset 
kohtaavat yhä useammin vaikeuksia kilpailukykyisten 
osaajien rekrytoinnissa. Erittäin merkittävänä 
vetovoimaisuustekijänä yritykset näkevät työvoiman, 
opiskelijoiden ja harjoittelijoiden liikkumisen 
sujuvoittamisen.

• Käynnistetyn pilottihankkeen tavoitteena oli löytää 
toteutuskelpoisia liikkumispalveluja opiskelijoiden ja 
työvoiman liikkumiseen Pohjois-Savon maakunnan eri 
seutukunnissa ja niiden välillä.
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Pilotin toteutus



Pilotin toteutus

Maantieteelliset
edellytykset:

Matkaketjuanalyysit

Tekninen
valmiustaso: 

Perille-showcase

Matkustuskokemus:
Opiskelijapilotit
Työntekijäkyselyt

Intressiryhmien
sitoutuminen:
Työnantajat
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Maantieteelliset edellytykset:
NeMo-Matkaketjuanalyysit

- Tietovarannot eivät suoraan mahdollistaneet 
opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen 
liikkumisen tilastollisia analyysejä. Toimivien 
järjestelmätason ratkaisujen löytäminen 
edellyttää yhteistyötä eri matkaryhmien 
liikennepalveluiden suunnittelussa.

- YKR-työssäkäyntitilaston ja FLOUn NeMo-
mallien (New Mobility) avulla muodostettiin 
käsitys matkojen 
yhdistettävyyspotentiaalista 
työssäkäyntimatkoilla. Merkittävimmät 
potentiaalit liittyvät Vieremälle, Kuopioon ja 
Varkauteen tehtäviin työmatkoihin. 
Työmatkojen yhdistettävyyden kannalta 
muita kiinnostavia työpaikka-alueita on mm. 
Suonenjoella.

A1

B1+ B2+ B3 < A1+ A2

A2

B1

B2

B3
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- Eri kuntien palveluliikenne ja koulukuljetukset 
kartoitettiin. Useimmilta palveluilta puuttuu vielä 
tekninen valmius liittyä osiksi digitaalisiin 
ratkaisuihin.

- Julkiset joukkoliikennepalvelut vietiin pilotin 
aikana Perille-palveluun. Liikkumispalveluista 
valmiit maksurajapinnat oli vain Matkahuollon 
joillakin linjoilla.

- Taksiliikenteen osalta neuvottelut 
taksipalveluiden kanssa aloitettiin.

- Perille-palveluun tuotiin 
joukkoliikennepalveluiden lisäksi opiskelijoiden 
matkoja helpottamaan oppilaitosten kampukset 
ja puiteyritysten osoitteet.

Tekninen valmiustaso:
Perille-showcase
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- Oppilaitostyöpajoihin kutsuttiin eri alojen opiskelijoita ja ne 
pidettiin YSAO:ssa ja SAKKYssa. Työpajoissa kartoitettiin 
opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä olemassa olevista 
joukkoliikennepalveluista ja uusista digitaalisista palveluista. 
Työpajoissa nousi esille seuraavia kehittämiskohteita:

- Liikkumispalvelut:

- Nykyiset joukkoliikennepalvelut eivät tue 
työskentelyjaksojen työaikoja.

- Alennusryhmien (lapsi/aikuinen) hinnoittelussa  
epäselvyyksiä.

- Matkustajainformaatio ja yhdistämispalvelut (MaaS):

- Tutuilla matkoilla nojataan pitkälti omaan tietoon, 
tuntemattomammassa ympäristössä haetaan tietoa eri 
palveluista.

- Digitaalisten palveluiden käyttö ei yleisty, ellei 
koulumatkatukia saada digitaalisten palvelujen piiriin.

Matkustuskokemus:
Opiskelijapilotit

27.8.2019 11



- Saavutettavuuden parantamiseen on yrityksissä 
havahduttu seuraavista näkökulmista: työvoiman 
saatavuudessa haasteita liikkumiseen liittyvistä 
syistä tai parkkitila loppumassa. Tehokkaat 
ympäristöystävälliset liikkumisratkaisut kiinnostavat 
myös työnantaja- ja yritysbrändin näkökulmista.

- Intressinä on parantaa saavutettavuutta ja 
houkuttelevuutta pitkällä aikavälillä, jotta 
työvoimaa riittää myös ensi vuosikymmenelle.

- Tunnistettuja ratkaisuja: yritysten mukaantulo 
joukkoliikenteen rahoitukseen, kimppakyytien 
tukeminen työvuorojärjestelyin, 
viikkoasuntoratkaisut.

- Yrityksillä mielenkiintoa kehittää ratkaisuja, joissa 
työmatkan voi hyödyntää työskentelyyn. Tärkeää 
esimerkiksi wifi joukkoliikenteessä sekä ratkaisut, 
joissa työmatkan aikana voi hoitaa työpuheluita.

Intressiryhmien sitoutuminen:
työnantajat mukaan
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Suositukset 
ratkaisuiksi



Johtopäätökset

- Työssäoppimisjaksojen matkat ovat suuntautumiseltaan ja ajankohdiltaan niin satunnaisia, että on erittäin 
haastavaa löytää järjestelmäratkaisua, joka vastaisi tähän tiettyyn kysymykseen yksinään tarjoten 
kustannuksiltaan järkevän tavan kuljettaa opiskelijoita. Siksi on luontevaa etsiä ratkaisuja koko 
työvoiman saavutettavuuteen samanaikaisesti.

- Maakunnan liikkumispalveluiden merkittävimpiä haasteita ovat vuorovälien pituus ja aikataulujen huono 
sopivuus työaikoihin ja epäselvä hinnoittelu. Yhdistämispalveluiden (MaaS) merkittävimpiä haasteita ovat 
digitaalisen matkustajainformaation laatutaso, maksuintegraatioiden puute ja koulumatkatuen 
yhteensopivuuden haasteet digitaalisissa palveluissa. Jos koulumatkatukia tai muita subventioita ei saada 
kytkettyä digitaalisesti myytäviin lippuihin, ei MaaS-palvelujen käyttö yleisty.

- Yhdistämispalvelujen edistäminen maakunnassa helpottaa uusien palvelujen syntymistä. Kun 
edellytykset yhtenäisille myyntikanaville ovat olemassa, on uusien palvelujen perustaminen helpompaa.

- Työnantajilla on merkittävä rooli palveluiden toimintaedellytysten parantamisessa ja toimivat 
ratkaisut hyödyttävät yrityksiä työvoimasaavutettavuuden parantuessa. Työnantajat voivat osallistua 
hankkeiden edistämiseen tiedotuskampanjoin, työvuorojärjestelyin ja fyysisiä ratkaisuja kehittämällä. 
Toimivista ratkaisuista työnantajat hyötyvät saavutettavissa olevan työvoiman määrän kasvuna, 
työnantajabrändissä, pysäköintitarpeen vähenemisenä ja työtyytyväisyyden kasvuna. Säännöllisesti 
järjestetty, useamman saman alueen organisaation yhteiskampanja mahdollistaa myös 
kimppakyytiporukoiden muodostumisen.
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Suositukset laajemmiksi piloteiksi

Työvoima-
saavutettavuuden

edistäminen
Pohjois-Savossa

1.Työnantajaratkaisut
2.1. Työnantajan tukemat joukkoliikenneratkaisut

3. - Työvuoroihin sovitetut uudet joukkoliikennelinjat. Linja-autot 
varustettu työskentelyä tukevin ratkaisuin: wifi, istuinjärjestelyt, 
ilmastointi, puhelumahdollisuus. 

•2. Kampanjanomaiset kimppakyytipilotit

• - Kohdistus useaan saman alueen yritykseen samanaikaisesti. HR 
aktiivisesti mukana tukitoimenpitein (esim. vuorojärjestelyt).

• - Yhteistyö kimppakyytisovellustoimittajan kanssa.

Digitaalisten valmiuksien edistäminen 
maakuntatasolla
1. Julkis-yhteiskuntataloudellinen selvitys nykyisistä 
liikkumisratkaisuista (ml. henkilöautoilu), niiden kustannuksista ja 
vaikutuksista

2. Parhaiden käytäntöjen kartoitus ja jakaminen 
poikkimaakunnallisesti
3. Yhteisten taustajärjestelmien kehittäminen liikkumispalvelujen 
potentiaalin hyödyntämiseen 
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Varmoin askelein eteenpäin

Onnistunut

liikennepilotti

1.Sidosryhmät 
mukana

Viestintä

Kannattava 
kohdentaminen

Tavoitteet ja 
mittarit

1.

2.

3.

4.

Pilotin toteutukseen osallistetaan tahot, joihin ratkaisut 
vaikuttavat, työmatkaliikenteessä esimerkiksi 
työnantajat, työntekijät ja aluehallinto.

Uusista ratkaisuista viestitään aktiivisesti ja oikea-
aikaisesti kohderyhmille hyödyntäen monipuolisesti eri 
kanavia. Pilotti ei voi onnistua, ellei viesti tavoita 
kohderyhmiä.

Pilotti kohdistetaan kohteisiin, joissa onnistumisedellytykset 
ovat parhaat. Edellytyksiä voidaan ennakoida analytiikan 
keinoin jo ennen toteutusta.

Pilotin tavoitteiden määrittäminen ja tavoitteiden 
saavuttamista kuvaavien mittarien tunnistaminen jo 
suunnitteluvaiheessa, auttaa kohdistamaan resurssit 
tehokkaasti.

27.8.2019 16



Kiitos!

Taina Haapamäki

taina.haapamaki@flou.io

Puh. +358 50 377 8123

https://www.flou.io

https://www.flou.io/

