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ESIPUHE 
 
Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI käynnistettiin vuonna 2001 edistämään yhteistyötä 
henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen häiriötilanteiden hallinnan toteut-
tamisessa. Kolmevuotisen ohjelman tavoitteena on ollut myös varmistaa matkustajainfor-
maation palveluketjussa tarvittavien osien toteutuminen ja edistää uusien innovatiivisten 
palveluiden syntymistä. HEILI on toiminut omana kokonaisuutenaan, mutta myös yleisen 
liikennetelematiikan T&K –ohjelman FITS:in yhtenä hankealueena.  
 
HEILI:n lähestyessä loppuaan käynnistettiin ”Joukkoliikenteen matkustajainformaation 
nykytila” -tutkimus. Sen tavoitteena oli selvittää joukkoliikenteen matkustajainformaation 
nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä Suomessa. Tarkastelunäkökulmaksi valittiin palvelu-
tuottajan näkökulma. Nykytilaselvityksen tuloksia peilattiin HEILI:n alussa määritettyyn 
visioon matkustajainformaation tilasta vuonna 2006 ja tehtiin johtopäätöksiä joukkoliiken-
teen matkustajainformaation kehityksen suunnasta.  
 
Yhteenvetona voidaan sanoa, että kaikilla HEILI:n vision osa-alueilla on joukkoliikenteen 
matkustajainformaation näkökulmasta edistytty. Asiakkaan saatavilla on monipuolisemmin 
ja keskitetymmin tietoa kuin ennen, tietoa tarjotaan monissa jakelukanavissa ja yhä use-
ammin eri matkan vaiheissa. Toki parannettavaa vielä löytyy. Joukkoliikennepalveluiden ja 
-tiedon tuottajat toivat ongelmina esille muun muassa joukkoliikenteen matkustajainfor-
maation kehittämiseen käytettävissä olevien henkilö- ja raharesurssien puutteen, tiedon 
tuottamisen ja ajantasaisena pitämisen työläyden sekä riittämättömät mahdollisuudet häiri-
öistä ja muutoksista tiedottamiseen. Lisäksi todettiin matkustajainformaation käyttäjälähtöi-
sessä tuottamisessa ja tarjoamisessa olevan vielä parantamisen varaa.  
 
”Joukkoliikenteen matkustajainformaation nykytila” -tutkimuksen teki tekniikan lisensiaatti 
Kati Kiiskilä Insinööritoimisto Liidea Oy:stä. Hänen lisäkseen haastatteluja ja muita avus-
tavia töitä tekivät Insinööritoimisto Liidea Oy:n suunnittelijat DI Anu Eloranta, DI Kirsi 
Ylipiessa ja tekn.yo. Marko Mäenpää. Asiantuntijaroolissa työn aikana toimi DI Henriika 
Viitasaari. Tutkimuksen tulokset on julkaistu kahdessa raportissa, laajemmassa taustarapor-
tissa ja ytimekkäässä tiivistelmäraportissa (tämä raportti). 
 
Tutkimuksen aikana sähköpostikyselyihin ja teemahaastatteluihin vastasi lähes 150 kuntien, 
seutulipputyöryhmien, joukkoliikenneoperaattoreiden, lääninhallitusten, maakuntaliittojen, 
matkailuyrittäjien, laite- ja ohjelmistotoimittajien, koritoimittajien, linja-autoyritysten etu-
järjestöjen ja muiden teemaan liittyvien toimijoiden edustajaa. Kaikille tutkimukseen osal-
listuneille esitämme lämpimän kiitoksen! 
 
     
Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 2004 
 

 
Armi Vilkman-Vartia 
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YHTEENVETO 
 
Tavoitteet ja tutkimusmenetelmät 
 
Työn tavoitteena oli selvittää joukkoliikenteen matkustajainformaation nykytila ja tulevai-
suudennäkymät Suomessa. Tarkastelu keskittyi lähinnä linja-autoliikenteen matkustajain-
formaatioon ja näkökulmana oli tuottajan näkökulma. Käytettävyys- tai käyttäjätutkimuksia 
ei tehty. Nykytila-analyysia verrattiin HEILI-ohjelman visioon joukkoliikenteen matkusta-
jainformaation tilasta vuonna 2006 ja tehtiin johtopäätöksiä kehityksen suunnasta suhteessa 
vision osatavoitteisiin. Tässä raportissa on esitetty yhteenveto tutkimuksen keskeisimmistä 
tuloksista. Tutkimuksen kaikki tulokset on esitetty raportissa ”Joukkoliikenteen matkusta-
jainformaation nykytila: taustaraportti” (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003).      
 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin kunnille ja linja-autoyrittäjille suunnattuja sähköpostiky-
selyjä, matkailuyrittäjien Internet-sivujen analysointia ja teemahaastatteluja, joita tehtiin 
lähes 60 kappaletta. Haastattelut kohdennettiin suurimpien kaupunkien edustajille ja linja-
auto-yrittäjille, seutulipputyöryhmien puheenjohtajille, läänihallituksille, maakuntaliitoille, 
laite- ja ohjelmistotoimittajille, matkailuyrittäjille, linja-autoliikenteen etujärjestöille sekä 
valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville joukkoliikennealan toimijoille, kuten Pää-
kaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle, Ilmailulaitokselle, Ratahallintokeskukselle ja 
Matkahuollolle.  
 
Toimijat, niiden roolit ja resurssit 
 
Joukkoliikenteen matkustajainformaation tuottamisessa ja jakelussa tärkeimpiä toimijoita 
ovat eri kulkumuotojen joukkoliikenneyrittäjät, kaupungit ja kunnat sekä seutulipputyö-
ryhmät. Informaation ja sen jakelukanavien rahoittamiseen, tuottamiseen ja kehittämiseen 
osallistuu myös paljon muita toimijoita. Yhteistyötä tehdään paljon, mutta työn- ja kustan-
nustenjako vaihtelee kunnittain ja kehitysprojekteittain. Pienet kunnat osallistuvat suuria 
kuntia harvemmin matkustajainformaation tuottamiseen ja jakamiseen. Vaikka yhteistyötä 
tehdään paljon, tuotiin yhteistyö- ja vastuunjako-ongelmat sekä tarve kiinteämmälle yhteis-
työlle esille huomattavassa osassa haastatteluja. 
 
Toimijoiden käyttämät resurssit joukkoliikenteen matkustajainformaation tuottamiseen, jake-
luun ja kehittämiseen vaihtelevat huomattavasti toimijan koon mukaan. Alle 10 000 asukkaan 
kunnissa käytetyt raharesurssit ovat korkeintaan 1 000 euroa kuukaudessa ja henkilötyöpanos 
korkeintaan yksi kuukausi vuodessa. 1-30 auton linja-autoyrityksissä panostus oli vain hie-
man tätä suurempi. Suomen suurimmat kunnat käyttävät rahaa kymmeniä tuhansia euroja ja 
kehittämistä tekee kokopäiväisesti jopa useita henkilöitä. Kyseessä on suoraan kuntien käyt-
tämät resurssit, ja niissä ei ole huomioitu liikennelaitosten ja YTV:n osuutta. Suurimmat lin-
ja-autoyritykset ja liikennelaitokset käyttävät matkustajainformaation tuottamiseen ja kehit-
tämiseen vuosittain jopa useita satoja tuhansia euroja. Seutulipputyöryhmien resurssit vaihte-
livat 500 – 17 000 euron välillä. YTV, RHK ja Matkahuolto käyttivät vuosittain vähintään 
miljoona euroa matkustajainformaation tuottamiseen, jakeluun ja kehittämiseen.   
 
Informaation sisältö, jakelukanavat ja kohderyhmät 
 
Aikataulutieto on laajimmin tarjottua joukkoliikenteen matkustajainformaatiota. Reittitietoa 
ja tietoa liittyen lippujen hintoihin, lipputyyppeihin ja lipunmyyntiin tarjottiin hieman har-
vemmin. Tietoa muutoksista ja erityisesti häiriöistä tarjottiin suhteellisen harvoin. Myös-
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kään koko matkaketjua koskevaa yhtenäistä tiedotusta ei vielä yleisesti tarjota. Tietoa jaet-
tiin enemmän ja monipuolisemmin ennen matkaa kuin matkan aikana pysäkeillä tai kulku-
neuvossa. 
 
Matkustajainformaation tarjonnan pääasiallinen kohderyhmä on joukkoliikenteen aktiivi-
käyttäjät. Resurssipuutteiden vuoksi räätälöityä tiedottamista ei ole ollut mahdollista käyt-
tää halutulla tavalla, vaan tiedottaminen on ollut pääasiassa massatiedottamista. Esteettö-
myyttä on edistetty lähinnä palvelulinjojen ja fyysisen ympäristön esteettömyyden kehittä-
misen kautta. Toistaiseksi informaation esteettömyyttä on pystytty aktiivisesti kehittämään 
lähinnä vain muutamien suurimpien kaupunkien joukkoliikenteessä.   
 
Yleisesti arvioitiin joukkoliikenteen matkustajainformaation olevan Suomessa laadultaan 
hyvää tai tyydyttävää. Erityisen hyvänä tai erityisen huonona tilannetta piti vain harva. 
Myös käyttäjien arvioitiin olevan pääasiassa tyytyväisiä tarjottuihin matkustajainformaa-
tiopalveluihin. Matkustajainformaatiopalveluiden käyttäjämääristä oli kerätty tietoa vain 
harvoin ja käyttäjäryhmittäistä tietoa eri jakelukanavien tarpeellisuudesta ja tärkeydestä 
tuskin lainkaan.  
 
Lähes kaikki haastatellut toimijat nostivat tällä hetkellä tärkeimmäksi matkustajainformaa-
tion jakelukanavaksi aikataulukirjat ja -koosteet. Toisen sijan saivat vaihtelevasti neuvonta-
palvelut henkilökohtaisesti tai puhelimessa ja Internet-sivut. Pysäkki-informaatio nousi 
suuremmissa kaupungeissa jopa henkilökohtaisen neuvonnan ja Internet-sivujen ohi, mutta 
pienemmissä kunnissa sen merkitys oli pieni. 
 
Tutkimuksessa arvioitiin lisäksi eri jakelukanavien merkitystä tulevaisuudessa. Useimmat 
haastatellut ryhmät nostivat Internetin viiden vuoden kuluttua tärkeydessä ensimmäiselle 
sijalle. Tosin eräät haastateltavista totesivat teknisen ratkaisun voivan olla jo tuolloin erilai-
nen. Kyseessä on kuitenkin maksuton käyttäjälähtöisesti haettava tieto. Toisen sijan saivat 
useimmiten paperiaikataulukirjat ja -koosteet. Seuraavan sijan sai vaihtelevasti neuvonta 
henkilökohtaisesti tai puhelimella ja pysäkeillä oleva informaatio (dynaaminen tai staatti-
nen). Mobiilipalveluiden nähtiin olevan kasvussa, mutta kehitykseen liittyy epävarmuuksia 
muun muassa siksi, että yksimielisyyttä aktiivisesta edistämistahosta ei ole. 
 
Ongelmat, haasteet ja tulevaisuuden tutkimus- ja kehityskohteet 
 
Joukkoliikenteen matkustajainformaation tuottamisen ja jakelun merkittävimpinä ongelmi-
na esille nousivat henkilö- ja raharesurssien puute sekä yhteistyö- ja vastuunjako-ongelmat. 
Resurssipuute johtuu osittain kasvaneesta informaation jakelukanavien määrästä, jonka 
myötä työn määrä on kasvanut. Uudet jakelukanavat eivät ole toistaiseksi poistaneet perin-
teisten jakelukanavien tarvetta, eivätkä ole riittävästi tehostaneet informaation jakeluun 
liittyvää toimintaa. Käyttäjälähtöistä kehittämistä, tai ylipäätänsä informaation merkitystä 
käyttäjälle, ei haastateltavien mukaan ole vielä alalla täysin ymmärretty, joka johtaa muun 
muassa puutteisiin matkaketjuista tiedottamisessa, tiedon ajantasaisuudessa ja tiedon luotet-
tavuudessa. Myös riittämätön  häiriö- ja muutostiedottaminen tuotiin ongelmana esille. 
 
Tulevaisuuden tutkimuskohteina mainittiin muun muassa pienemmille kunnille ja yrittäjille 
soveltuvien joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalveluiden kehittäminen, eri jakeluka-
naviin tuotetun tiedon päivittämisen kehittäminen, häiriö- ja muutostiedottamisen kehittä-
minen, eri informaation jakelukanavien tehokkuuden ja kohderyhmien preferenssien tutki-
minen ja yhteistyön kehittäminen tiedottamisessa. Tärkeänä pidettiin asiakaslähtöistä mat-
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kustajainformaation kehittämistä, joka tarkoittaa muun muassa informaation tarjoamista 
matkaketjuista sekä informaation räätälöintiä kohderyhmittäin ja -alueittain.  
 
Tulevaisuudennäkymät 
 
Joukkoliikenteen matkustajamääriä uskottiin yleisesti voitavan kasvattaa jonkin verran tie-
dottamisen avulla, mutta rinnalla vaaditaan joukkoliikennepalveluita kehittämistä ja palve-
luiden kohtuullisen hintaisena pitämistä. Tiedotus on yksi toimenpide muiden joukossa. 
Tiedotusta pitäisi kohdentaa erityisesti satunnaiskäyttäjille, jos tavoitellaan käyttäjämäärien 
kasvattamista. Tämä vaatii tiedon räätälöintiä, joka puolestaan vaatii resursseja.  
 
Linja-autoyrittäjien joukossa oli kiinnostusta matkustajainformaatioon liittyvien kanta-
asiakaspalveluiden ja personoitujen palveluiden kehittämiseen, tosin näkemykset niiden 
tarpeellisuudesta vaihtelivat. Kehittämisen esteeksi voivat muodostua resurssit. Tiedottami-
sen kehittämisessä ja joukkoliikennepalveluiden käyttökynnyksen laskemisessa tärkeäksi 
nähtiin tiedon kohdentamisen ohella useiden jakelukanavien käyttö tiedon tarjoamisessa. 
Tällä varmistetaan, että jokainen kohderyhmä löytää soveltuvan tavan saada tietoa. 
 
Vaikka joukkoliikenteen matkustajainformaation tarjonnan arvioitiin olevan laadultaan hy-
vää tai tyydyttävää, ilmoitti suurin osa vastanneista kunnista kehitystarpeita olevan. Nyky-
tasoon olivat tyytyväisistä pienet kunnat huomattavasti useammin kuin suuret kunnat. Kehi-
tystyötä lähitulevaisuudessa aikoi tehdä tutkimukseen vastanneista kunnista noin puolet.  
 
Kehityskohteena alle 10 000 asukkaan kunnissa ovat Internet-sivuilla oleva informaatio ja 
kotitalouksille jaettava informaatio. Tätä hieman suuremmat kunnat kehittävät lisäksi muun 
muassa informaatiota liittyen seutulippuun ja palveluliikenteeseen. 25 000 – 60 000 asuk-
kaan kunnissa kehityskohteena ovat edellisten lisäksi matkakeskukset, ei-reaaliaikaiset näy-
töt, matkojenyhdistelykeskukset, infokioskit ja mobiilipalvelut. Suomen kymmenessä suu-
rimmassa kaupungissa kehitetään edellisten lisäksi reaaliaikaista aikatauluinformaatiota. 
Muutamissa suurimmissa kaupungeissa tulevaisuuden kehityskohteena nostettiin esille häi-
riöstä ja muutoksista tiedottamisen kehittäminen. 
 
Jakelukanavien kehittäminen on suurimmissa kaupungeissa keskittynyt jo viime vuosina 
digitaalisiin jakelukanaviin. Trendi näyttäisi jatkuvan lähivuodet. Viime vuosina Internet on 
niin sanotusti ”lyönyt itsensä läpi” joukkoliikenteen matkustajainformaation välittämisessä 
ja sen roolin arvioitiin edelleen vahvistuvan lähivuosina. Internetissä tarjotut palvelut to-
dennäköisesti monipuolistuvat ja kehittyvät. Esimerkiksi reittioppaat saattavat lähivuosina 
käyttää hyväkseen osittain reaaliaikaista tietoa ja paikannusta. Asiakas voi myös saada 
mahdollisuuden personoida palveluita tarpeeseensa sopivaksi. 
 
Suurimmissa kaupungeissa kehityskohteena ovat reaaliaikaiset pysäkki-informaatiojärjes-
telmät ja hieman pienemmissä kaupungeissa ei-reaaliaikaiset näytöt. Myös infokioskien 
määrä Suomen kaupungeissa tulee todennäköisesti kasvamaan. Mielenkiintoinen kehitys-
kohde on mobiilipalvelut. Niissä nähdään potentiaalia, mutta kehitystä pidetään epävarma-
na. Palveluiden kehittymiseksi, niiden tulisi olla kaupallisesti kannattavia sovelluksia ja 
ainakaan tällä hetkellä yksimielisyys ei vallitse siitä, kenen kehitystyötä tulisi tehdä. Mobii-
lipalvelujen nähtiin pienemmissä kunnissa ja kaupungeissa tarjoavan potentiaalisen mah-
dollisuuden tuottaa reaaliaikaista tietoa riittävän edullisesti, jotta kunnalla olisi mahdolli-
suus tuottaa samantyyppinen palvelu kuin suuremmat kaupungit tuottavat reaaliaikaisilla 
pysäkkinäytöillä. Yllättävän harvoin tulevaisuuden kehityskohteena esille tuli digi-tv.  
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Sähköisten matkustajainformaatiopalveluiden kehitysnäkymiä tarkasteltaessa on kuitenkin 
hyvä muistaa, että paperisen informaation tarve on viime vuodet pysynyt ennallaan ja näyt-
tää haastateltavien arvioiden mukaan pysyvän myös tulevaisuudessa. Perinteiset paperiaika-
taulut ja niiden jakelun useuden tai laajuuden parantaminen on lähivuosina kehityskohteena 
osalla Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista. Pienimmissä kunnissa ja hieman 
suuremmillakin kaupunkiseuduilla tämä on kehityskohteena lähes jokaisella.  
 
Neuvontapalveluiden kohtalo tulevaisuudessa on kysymysmerkki. Osa toimijoista näkee 
henkilökohtaisen neuvonnan tarpeen pysyvän ennallaan. Osa arvelee - tai toivoo - kysynnän 
vähenevän. Ainakaan toistaiseksi neuvontapalveluiden alasajoa ei ole systemaattisesti tehty 
ja osa kunnista, yrittäjistä ja seutulipputyöryhmistä toi neuvontapalvelut esille tulevaisuu-
den kehityskohteena. Koska resursseja on käytössä vain rajallinen määrä, on todennäköistä, 
että järjestelmien, laitteiden ja monien jakelukanavien ylläpitoon ja päivittämiseen käytet-
tävät tuotteet kehittyvät. Pidemmällä aikavälillä kehitystyö todennäköisesti tuottaa etuja 
yrittäjille tehostuneen toiminnan muodossa. Todennäköisesti panoksia käytetään lisäksi jo 
olemassa olevien informaation jakelukanavien kehittämiseen ja käytön tehostamiseen. 
 
Todennäköisesti matkustajainformaatiota kehitetään tulevaisuudessa käyttäjälähtöisempään 
suuntaan, useammin yhteistyössä ja tiedottamisessa keskitytään tarjoamaan tietoa matka-
ketjuista yksittäisen matkan sijaan. Joukkoliikenteen matkustajainformaation toimijoiden 
kentässä ja rooleissa ei ole haastateltavien mukaan näkyvissä suuria muutoksia. Tosin seu-
tuyhteistyön voimistuminen kaupunkiseuduilla voi tuoda mukanaan joitain muutoksia.  
 
Nykytilananalyysi suhteessa HEILI -ohjelman visioon ja tulevaisuuden tutkimuskohteet 
 
Kaikilla HEILI -ohjelman vision osa-alueilla on viime vuosina edistytty. Vuodelle 2006 
asetettu visio on kuitenkin eräiden osa-alueiden näkökulmasta varsin lähellä. Myös HEILI -
tutkimusohjelman voidaan arvioida onnistuneen vision edistämisessä, sillä haastatteluissa 
esille tulleista suurimmista matkustajainformaation kehittämishankkeista lähes jokainen 
liittyi HEILI -tutkimusohjelmaan.  
 
Ainoana laajempana kritiikkinä tutkimusohjelmaa kohtaan voidaan esittää muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta pienempien kaupunkien ja maaseudun joukkoliikenteen matkusta-
jainformaation kehityshankkeiden puuttuminen tutkimusohjelmasta. Toisaalta painotus on 
ollut ymmärrettävä, kun ottaa huomioon joukkoliikenteen matkustajamäärien ja kehityk-
seen käytettävissä olevien resurssien määrän painottumisen alueellisesti.    
 
Tutkimuksessa esille tulleita tutkimuskohteita ovat muun muassa eri informaation jakelu-
kanavien tehokkuuden tutkiminen kohderyhmittäin, mobiilipalveluiden mahdollisuuksien 
tutkiminen haja-asutusalueiden tiedottamisen tehostamisessa ja räätälöityjen informaatio-
palveluiden mahdollisuuksien tutkiminen joukkoliikenteen satunnaiskäyttäjien näkökul-
masta. Kehityskohteita ovat eri jakelukanavissa tarjottavan tiedon päivittämisen kehittämi-
nen, vastuunjaon selkeyttäminen eri toimijoiden välillä, pienempien kuntien ja kaupunkien 
matkustajainformaation kehittämishankkeiden edistäminen, seutujoukkoliikenneyhteistyön 
tukeminen, avoimuuden ja standardien rajapintojen käytön tukeminen ohjelmistojen ja lait-
teistojen kehittämisessä sekä joukkoliikenteen imagon nostaminen. 
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1 JOHDANTO 
 
Henkilöliikenteen info-ohjelman (HEILIn) tehtävänä on edistää yhteistyötä henkilöliiken-
teen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen häiriötilanteiden hallinnan toteuttamiseksi. 
Ohjelma toimii vuosina 2001 – 2004. HEILI -ohjelma liittyy Liikennetelematiikan raken-
teiden ja palveluiden tutkimus- ja kehitysohjelmaan (FITSiin).  
 
 HEILI -ohjelman visio vuodelle 2006 on seuraava: 
 

”Vuonna 2006 kuka tahansa saa henkilökohtaisesti valitsemastaan lähteestä tarvit-
semansa liikennetiedon: ennen matkaa valitakseen itselleen sopivat kulkutavat, 
reitin ja matkustusajankohdan ja matkan eri vaiheissa pysyäkseen tekemään mat-
kan mukavasti ja varmasti sekä tarvittaessa muuttamaan suunnitelmiaan olosuh-
teiden mukaan. Visio toteutuu, kun osapuolet muodostavat yhdessä tiedotuspalve-
luja tuottavia palveluketjuja, joissa toimintamallit ja osapuolien roolit ovat sel-
viä.” (Liikenne- ja viestintäministeriö 2001)   

 
Visio voidaan purkaa tavoitteiksi tai osa-alueiksi, joilla edistymistä erityisesti tavoitellaan. 
Näitä ovat: 

- eri väestöryhmien tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottaminen liikennetie-
don tuottamisessa (kuka tahansa saa tiedon), 

- tiedon ja palveluiden yksilöiminen käyttäjittäin tai käyttäjäryhmittäin, 
- useat jakelukanavat, joista saa tiedon koko matkaketjulle ja vaihtoehtoisista kulku-

tavoista, 
- tietoa on saatavilla kulkutapojen lisäksi muun muassa reiteistä ja ajankohdista,  
- tiedotuksen jälkeen päätös ja valinta jäävät matkustajalle (ts. yksityisyyden ja yksi-

löllisyyden tarjoaminen matkustamispäätöksiin), 
- tietoa on mahdollista saada matkan eri vaiheissa (ennen matkaa, sen aikana ja mat-

kan päättyessä) ja 
- eri osapuolten yhteistyö, tehtävänjako ja yhteisesti sovitut toimintamallit (standardit, 

lainsäädäntö, toiminta-arkkitehtuuri). (Liikenne- ja viestintäministeriö 2001) 
 
Tässä tutkimuksessa on selvitetty joukkoliikenteen matkustajainformaation nykytilannetta 
muun muassa palveluiden jakelun, tuottamisen, saavutettavuuden ja kustannusten näkö-
kulmista. Lisäksi on kerätty eri toimijoiden näkemyksiä toimijaryhmien työnjaosta nykyti-
lanteessa ja tulevaisuudessa. Tutkimuksessa on keskitytty joukkoliikenteen matkustajain-
formaatiota tuottavien tahojen näkemysten kartoittamiseen, käyttäjätutkimuksia ei ole tehty. 
 
Raportin neljännessä kappaleessa on nykytilankatsauksen tuloksia verrattu HEILI -
ohjelman visioon ja tehty johtopäätöksiä kehityksen suunnasta ja vauhdista. Raportin pää-
telmissä kappaleessa viisi on esitetty näkemyksiä joukkoliikenteen matkustajainformaati-
oon liittyvistä keskeisistä ongelmista ja tulevaisuuden kehityskohteista.  
 
Tähän raporttiin on kerätty yhteenveto tutkimuksen keskeisimmistä tuloksista. Tutkimus-
menetelmät ja tulokset on yksityiskohtaisesti esitelty raportissa ”Joukkoliikenteen matkus-
tajainformaation nykytila: taustaraportti” (Liikenne- ja viestintäministeriö 2004).  
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2 TYÖN TAVOITTEET, RAJAUS JA TUTKIMUSMENETELMÄT 
  
2.1 Tavoitteet ja rajaus  
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli muodostaa kuva tällä hetkellä tarjolla olevista joukkoliiken-
teen matkustajainformaatiopalveluista, sekä niiden jakelun laajuudesta ja saavutettavuudes-
ta. Tavoitteena oli myös muodostaa näkemys työn- ja vastuunjaosta eri toimijoiden välillä. 
Lisäksi tavoitteena oli karkealla tasolla selvittää, kuinka paljon eri tahot panostavat resurs-
seja matkustajainformaatiopalvelujen tuottamiseen, ja miten panostuksen jakautuvat pape-
rimuotoisen informaation, henkilökohtaisen neuvonnan ja digitaalisen informaation välille.  
 
Tarkastelu rajattiin joukkoliikenneinformaation tuottajan, välittäjän ja viranomaisen näkö-
kulmasta lähteväksi. Toisin sanoen tarkastelukohteena olivat joukkoliikenneoperaattorit, 
kunnat ja kaupungit, maakuntaliitot ja lääninhallitukset, laite- ja ohjelmistotoimittajat sekä 
erilaiset muut joukkoliikennepalveluiden tai -informaation tarjoajat ja välittäjät, kuten mat-
kailuyrittäjät. Loppukäyttäjien näkemyksiä ei tässä selvityksessä tutkittu, vaan kaikki käy-
tettävyyteen ja asiakastyytyväisyyteen liittyvät näkemykset ovat tuottajapuolen arvioita.  
 
Tarkastelukohteena oli joukkoliikenteen matkustajainformaatio ja taksiliikenteestä jaettava 
informaatio, kun kyseessä on taksien harjoittama joukkoliikenneluvan vaatima säännöllinen 
joukkoliikenne. Tutkimuksessa keskityttiin lähinnä linja-autoliikenteen matkustajainfor-
maatioon, raide- ja lentoliikenteen matkustajainformaatiota tarkasteltiin vain rajallisesti. 
Tarkastelukohteena olivat kaikki informaation jakelukanavat ja matkaketjun kaikki osat. 
Tutkimus kohdistui koko Suomeen lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Painotus oli kuitenkin 
suuremmissa kaupungeissa ja erityisesti niiden paikallis- ja seutuliikenteessä. 
 
2.2 Tutkimusmenetelmät ja otanta 
 
Tutkimuksessa käytettiin pääasiallisesti kolmea tutkimusmenetelmää: teemahaastatteluja, 
sähköpostikyselyjä ja Internet-sivujen analysointia. Näiden menetelmien tukena käytettiin 
kirjallisuus- ja tilastoselvityksiä. Sähköpostikyselyillä tavoiteltiin edustavaa otantaa ja laa-
jennettavia tuloksia, kun taas teemahaastattelut kohdennettiin toimijoihin, joiden näkemyk-
siä haluttiin selvittää syvällisemmin. Koska joukkoliikenteen matkustajainformaation kehi-
tyksen kannalta mielenkiintoiseksi nähtiin erityisesti suuret kaupungit, keskittyivät teema-
haastattelut pitkälti niihin. Toisaalta seutulipputyöryhmien haastatteluilla toivottiin esille 
saatavan myös pienempien kaupunkiseutujen ja kuntien näkemyksiä.   
 
Laajat sähköpostikyselyt kohdennettiin kuntiin ja linja-autoyrittäjiin. Otanta-asetelmana 
käytettiin molemmissa tapauksissa ositettua otantaa. Ositetun otannan käyttämisen tavoit-
teena oli varmistaa tulosten monipuolisuus, kattavuus ja laajennettavuus taloudellisella 
otoskoolla. Kuntakysely lähetettiin 110 kuntaan ja vastausprosentiksi tuli 55 %. Operaatto-
rien kysely lähetettiin 80 linja-autoyrittäjälle ja vastausprosentiksi tuli 17,5 %. Sähköposti-
kyselyjen otanta-asetelmia ja niiden onnistumista on kuvattu yksityiskohtaisemmin tausta-
raportissa. 

 
Sähköpostikyselyjä tukevat teemahaastattelut kohdennettiin Suomen kymmenen suurim-
man kaupungin virkamiehille ja merkittävimmille paikallisliikenteen linja-autoyrityksille ja 
liikennelaitoksille. Teemahaastateltavia toimijoita pyydettiin lisäksi täyttämään karsittu 
versio sähköpostikyselyjen lomakkeista. Tällä varmistettiin tiedon vertailtavuus. Haastatel-
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lut kaupungit olivat Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku 
ja Vantaa. Haastatellut linja-autoyritykset olivat Helsingin kaupungin liikennelaitos, Con-
nex Oy (Espoo ja Vantaa), Jyväskylän liikenne Oy, Koiviston Auto Oy (Kuopion liikenne 
ja Lahden liikenne), Koskilinjat Oy, Porin linjat Oy, Tampereen kaupungin liikennelaitos ja 
Turun kaupungin liikennelaitos.  
 
Tutkimuksessa haastateltiin myös seitsemää lääninhallituksen edustajaa, viittä maakuntaliit-
tojen edustajaa ja kymmentä seutulipputyöryhmän puheenjohtajaa tai yhdyshenkilöä. Li-
säksi haastateltiin linja-autoyritysten etujärjestöjä Linja-autoliittoa ja Suomen paikallislii-
kenneliittoa, Ratahallintokeskusta, VR Osakeyhtiötä, Ilmailulaitosta/Helsinki-Vantaan len-
toasemaa, valtakunnallisesti merkittävää linja-autoliikenteen toimijaa Matkahuoltoa ja alu-
eellisesti merkittävää toimijaa Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntaa (YTV).  
 
Internet-sivujen analysointia käytettiin tutkimusmenetelmänä selvitettäessä hotellien, kyl-
pylöiden sekä messu-, koulutus-, hiihto- ja urheilukeskusten tarjoamaa joukkoliikenne- ja 
saavutettavuusinformaatiota. Internet-sivuja analysointiin kaikkiaan 90 kappaletta. Lisäksi 
tuloksia syvennettiin seitsemällä teemahaastattelulla. Oman lisänsä selvitykseen toivat kol-
men laite- ja ohjelmistotoimittajan ja neljän linja-autoja valmistavan koritehtaan lyhyet 
haastattelut, joissa käytettiin tutkimusmenetelmänä vaihtelevasti sekä puhelinhaastattelua 
että sähköpostikyselyä. 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä kyselyt ja haastattelut toistettavalla tavalla, joten kysely-
lomakkeet ja eri tahoille esitetyt teemahaastattelukysymykset on esitetty taustaraportin liit-
teenä. Lisäksi taustaraportissa on esitetty otantojen periaatteet ja niiden onnistumisen kuvaus. 
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3 JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJAINFORMAATION NYKYTILA JA TU-
LEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

 
3.1 Toimijat, niiden roolit ja resurssit 
 
Joukkoliikenteen matkustajainformaation tuottamisessa ja jakelussa tärkeimmät toimijat 
ovat joukkoliikenneyrittäjät, kaupungit ja kunnat sekä seutulipputyöryhmät. Joukkoliiken-
neyrittäjiksi katsotaan tässä linja-autoyritykset ja kaupunkien liikennelaitokset, VR ja len-
toyhtiöt. Oleellisina toimijoina tuotiin esille myös Matkahuolto, pääkaupunkiseudulla YTV 
ja valtakunnallisten kehityshankkeiden edistämisessä liikenne- ja viestintäministeriö. 
 
Muita useamman kerran haastattelujen aikana esille tulleita tahoja olivat matkailuyrittäjät, 
Tiehallinto, lääninhallitukset, maakuntaliitot, Ilmailulaitos ja Ratahallintokeskus. Nämä 
kaikki ovat matkailuyrittäjiä lukuun ottamatta oleellisia toimijoita joukkoliikennesektorilla, 
mutta eivät ole tärkeimpiä matkustajainformaation tuottamisen ja jakelun kannalta. 
 
Yhteistyötä toimijoiden välillä tehdään paljon. Esimerkiksi tutkimuksessa kysymykseen 
vastanneista kunnista noin 70 % teki kiinteää yhteistyötä joukkoliikenneoperaattorin kanssa 
sen joukkoliikennetiedon saamiseksi, jota kunta välittää asukkailleen. Suurimmissa kau-
pungeissa näin tehtiin jokaisessa, mutta alle 10 000 asukkaan kunnissakin noin puolessa. 
Jokainen teemahaastateltu toimija nimesi useita yhteistyötahoja. Yhteistyötä tehtiin jonkin 
verran myös joukkoliikennemuotojen rajojen yli. 
 
Kuntien ja joukkoliikenneyrittäjien välinen työn- ja kustannustenjako joukkoliikenteen 
matkustajainformaation tuottamisessa ja jakelussa vaihteli alueittain. Suuret kunnat osallis-
tuivat pieniä kuntia useammin ja monipuolisemmin joukkoliikenteen matkustajainformaati-
on tuottamiseen ja jakeluun. Tätä teemaa on kuvattu enemmän kohdassa 3.2 
 
Seutulipputyöryhmien osalta tilanne kustannustenjaossa oli selkeämpi. Yleisesti seudun 
kunnat kustansivat toiminnan puoliksi ja puolet resursseista tulee joukkoliikenneyrittäjiltä 
ja Matkahuollolta. Seutulipputyöryhmien markkinointiin ja informaation jakeluun varattu-
jen resurssien suuruus vaihteli 500 – 17 000 euron välillä. Rahoitus oli viime vuosina vä-
hentynyt ja erityisesti ongelmaksi koettiin lääninhallitusten myöntämän tuen lopettaminen. 
Seutulipputyöryhmän rooli on eräillä alueilla jo muuttunut tai muuttumassa seutuyhteistyön 
tiivistymisen myötä. Usein seutuliikennetyöryhmäksi nimetyn ryhmän tehtäväksi on muo-
dostumassa seutulipusta ja -liikenteestä tiedottamisen lisäksi eräitä viranomaistehtäviä. 
 
Erikokoisten kuntien ja operaattoreiden käyttämät resurssit matkustajainformaatioon vaihte-
levat huomattavasti. Alle 10 000 asukkaan kunnat käyttivät vuosittain rahallisia resursseja 
alle 1 000 euroa ja henkilötyökuukausia korkeintaan yhden joukkoliikenteen matkustajain-
formaation tuottamiseen ja välittämiseen. Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa 
henkilöresurssit vaihtelevat 1 - 36 henkilötyökuukauden välillä ja rahallisia resursseja käy-
tettiin 2 500 - 50 000 euroa. Kyseessä ovat kuntien suoraan, ei liikennelaitosten tai YTV:n 
kautta käyttämät summat ja niistä on poistettu laajat, yleensä laitteistojen ja järjestelmien 
hankintaan liittyvät yksittäiset kehityshankkeet.    
 
1 - 30 auton linja-autoyritykset käyttivät matkustajainformaation tuottamiseen ja jakeluun 
enintään puoli henkilötyökuukautta ja rahaa 1 000 – 2 000 euroa. Suurimmat yritykset käyt-
tivät matkustajainformaation tuottamiseen ja kehittämiseen satoja tuhansia euroja ja työtä 
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tekivät useat kokopäiväiset työntekijät. Suuret toimijat, kuten YTV, Matkahuolto, RHK ja 
VR käyttivät matkustajainformaation tuottamiseen ja välittämiseen huomattavia summia. 
YTV:n arvio resursseista oli noin miljoona euroa ja yli kymmenen henkilötyövuotta, Mat-
kahuollon 2 miljoonaa euroa ja 200 henkilötyövuotta ja RHK:n 3 miljoonaa euroa ja yksi 
henkilötyövuosi. RHK:n panostus kohdistui matkustajainformaatioon liittyvien järjestelmi-
en ja laitteiden ylläpitoon ja kehittämiseen.  
 
Kaikkien edellä mainittujen resurssiarvioiden arviointiperusteet vaihtelevat, joten niitä on 
pidettävä vain suuntaa-antavina. Karkean arvion mukaan suomalaiset toimijat käyttävät 
joukkoliikenteen matkustajainformaation tuottamiseen ja jakeluun ilman suuria laite- ja 
järjestelmäinvestointeja vähintään 10 miljoonaa euroa vuodessa.  
 
3.2 Informaation sisältö, jakelukanavat ja kohderyhmät 
 
Lähes jokainen (90 %) kyselyyn vastanneista kunnista tarjosi yksin tai yhteistyössä tietoa linja-
autoliikenteen aikatauluista ja hieman pienempi osuus lipunmyynnistä, lipputyypeistä ja -
hinnoista. Linja-autoliikenteen reiteistä sekä palveluliikenteen reiteistä ja aikatauluista tarjosi 
tietoa hieman yli puolet kyselyyn vastanneista kunnista. Linja-autoyrittäjistä jokainen jakoi 
tietoa aikatauluista. Myös reitteihin ja lippuihin liittyvää tietoa tarjottiin laajasti. Tietoa häiriöis-
tä ja muutoksista tarjottiin vielä suhteellisen vähän. Kaikkea tiedotusta tarjottiin selvästi use-
ammin ennen matkaa kuin pysäkillä, joukkoliikenneterminaalissa tai linja-automatkan aikana. 
 
Kuntien tiedottamisessa pääasiallinen kohderyhmä on oman kunnan asukkaat, mutta yli 
puolet kunnista tarjoaa tietoa laajemmalta alueelta kuin vain oman kunnan joukkoliiken-
teestä. Myös erityisryhmiä ja -teemoja, kuten matkailu ja esteettömyys on tiedottamisessa 
huomioitu jossain määrin.  
 
 

 
 
Kuva 3.1 Raide- ja linja-autoliikenteen matkustajainformaation välittämistä suurimpien 

kaupunkien ulkopuolella. Valokuva: Vesa Verronen 
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Esteettömyys oli Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa otettu huomioon kuntien 
ja yritysten toimesta lähinnä fyysisen toimintaympäristön suunnittelulla, matalalattiakalus-
ton määrän kasvattamisella ja palvelulinjoilla. Muutamissa kaupungeissa informaation es-
teettömyyden näkökulmasta oli kehitetty muun muassa näyttötauluja ja tehty erityisprojek-
teja. Yksikään seutulipputyöryhmä ei ollut ottanut aktiivista roolia esteettömyyden edistä-
misessä. Esteettömyyteen liittyvänä ongelmana tuotiin esille ryhmän rajattu koko ja kehi-
tystyön vaatimat kustannukset. Ratkaisuksi nähtiin matkustajainformaation jakelukanavien 
monipuolinen kehittäminen, jolloin jokin jakelukanavista soveltuu jokaiselle ryhmälle. Eri-
tyistiedottamisen kehittämiseen oli mahdollisuus vain harvoilla toimijoilla, vaikka esteet-
tömyyden edistämistä pidettiinkin tärkeänä asiana. 
 
Joukkoliikenteen matkustajainformaation tuottamisen ja jakelun pääasiallinen kohderyhmä 
on joukkoliikenteen aktiivikäyttäjät. Useat haastateltavat ryhmät toivat esille toiveen suun-
nata ja kehittää tiedottamista yhä enemmän myös satunnaiskäyttäjien tarpeisiin. Ongelmak-
si nousivat resurssit, jotka eivät usein riittäneet kunnolla edes massatiedottamiseen, saati 
sitten kohderyhmittäin räätälöityyn tiedottamiseen. Internetin reittiopas on viime vuosina 
käyttöön otettu sovellus, joka on suunnattu enemmän satunnaiskäyttäjille.  
 
Vain noin 15 % tutkimukseen vastanneista kunnista oli kerännyt tietoa matkustajainformaa-
tiopalveluiden käyttäjämääristä ja noin joka neljäs kunta tyytyväisyydestä informaatiopal-
veluihin kokonaisuutena tai jonkin palvelun osalta. Tilanne oli lähes vastaava linja-
autoyritysten osalta. Kuvassa 3.2 on esitetty Matkahuollon Internet- ja puhelinpalveluiden 
käyttäjämäärät vuosina 2000 - 2004. Vain harva yritys on mitannut matkustajainformaa-
tiopalveluiden käyttäjämääriä, asiakastyytyväisyydestä tietoa kerättiin useammin. Sekä mit-
tausten että arvioiden perusteella sekä kunnat että yrittäjät pitävät asiakkaita pääosin tyyty-
väisenä tarjolla oleviin matkustajainformaatiopalveluihin. Tutkittua tietoa esimerkiksi eri 
käyttäjäryhmien suosimista palveluista ei käytännössä juuri ole saatavilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3.2 Matkahuollon Internet- ja puhelinpalvelujen käyttäjämäärät (Matkahuolto 2003). 
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Vuosina 1997-1998 tehdyssä tutkimuksessa kysyttiin 1025:ltä kansalaiselta heidän mielipi-
dettään kotipaikan liikenteellisestä tilasta ja liikenteestä yleensä. Lisäksi haastateltiin 78 
viranomaista, poliittista päättäjää ja tiedotusvälinettä edustavaa henkilöä. Tutkimuksessa 
kysyttiin tyytyväisyyttä Suomen joukkoliikenteeseen. Kansalaisista 56 % oli  tyytyväisiä, 
36 % tyytymättömiä ja mielipidettä asiasta ei ollut 8 %:lla vastaajista. Päättäjistä tyytyväi-
siä oli peräti 81 %, tyytymättömiä vain 11 % ja mielipidettä asiasta ei ollut 8 %:lla. (Lii-
kenneministeriö 1999). Tuloksia tulkitessa on muistettava, että arvioinnin kohteena olivat 
joukkoliikennepalvelut kokonaisuutena, eivät vain matkustajainformaatiopalvelut ja kohde-
ryhmänä olivat kaikki kansalaiset, eivät vain joukkoliikenteen käyttäjät.  
 
Pääasiallisimmat joukkoliikenteen matkustajainformaation jakelukanavat Suomessa ovat 
paperiset aikataulukirjat ja -koosteet, henkilökohtainen neuvonta ja Internet-sivut. Suurim-
missa kaupungeissa myös pysäkki-informaatiolla on merkittävä rooli.  
 
Kyselyyn vastanneet kunnat nostivat kunnan Internet-sivut kuntien yleisimmin käyttämäksi 
joukkoliikenteen matkustajainformaation jakelukanavaksi (kuva 3.3). Tärkeitä kunnan käyt-
tämiä jakelukanavia ovat myös toimipisteissä ja kotitalouksiin jaetut aikataulut, sanomaleh-
det ja ilmaisjakelut, henkilökohtainen- ja puhelinneuvonta sekä linja-autoliikenteen pysä-
keillä ja terminaaleissa jaettu tieto.  
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Kuva 3.3 ”Mitä informaatiokanavia kuntanne käyttää joukkoliikenteen matkustajainfor-
maation välittämisessä?” (Tekstit eivät täysin vastaa kyselylomakkeen tekstejä.) 

 
Linja-autoyrittäjien käyttämistä jakelukanavista puhelinneuvontaa ja henkilökohtaista neu-
vontaa käytettiin monipuolisimmin erilaisen informaation välittämiseen. Aikataulutietoa 
tarjottiin ennen kaikkea aikataulukirjojen ja Internetin välityksellä (Kuva 3.4). 
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Kuva 3.4 Aikatauluista tiedottamiseen käytettävät informaatiokanavat. (Huom! N = 18). 
 
Kunnille ja yrittäjille suunnatuissa sähköpostikyselyissä ja suurimpien kuntien ja yrittäjien 
teemahaastatteluissa pyydettiin vastaajia nimeämään viisi tärkeintä joukkoliikenteen mat-
kustajainformaation jakelukanavaa nyt ja viiden vuoden kuluttua. Useimmat vastaajat ni-
mesivät vähemmän kuin viisi jakelukanavaa. Tulokset koottiin yhteenvedoksi painottamalla 
tärkeimmäksi asetettua jakelukanavaa luvulla 5, toiseksi tärkeintä luvulla 4, kolmanneksi 
tärkeintä luvulla 3, neljänneksi tärkeintä luvulla 2 ja viidenneksi tärkeintä luvulla 1. Painote-
tut pisteet summattiin yhteen. Taulukossa 3.1 ja 3.2 on esitetty jakelukanavat tärkeysjärjes-
tyksessä ja sulkeissa on esitetty osuus painotetuista pisteistä.  
 
Lähes kaikki haastatellut tahot nostivat tällä hetkellä tärkeimmäksi matkustajainformaation 
jakelukanavaksi aikataulukirjat ja -koosteet. Toisen sijan saivat vaihtelevasti neuvontapal-
velut henkilökohtaisesti tai puhelimessa ja Internet-sivut. Pysäkki-informaatio nousi suu-
remmissa kaupungeissa jopa henkilökohtaisen neuvonnan ja Internet-sivujen ohi, mutta 
pienemmissä kunnissa sen merkitys oli pieni. 
 
Useimmat haastatellut ryhmät nostivat Internetin viiden vuoden kuluttua merkityksessä 
ensimmäiselle sijalle jakelukanavien tärkeyttä arvioitaessa. Tosin eräät haastateltavista tote-
sivat teknisen ratkaisun voivan olla jo tuolloin erilainen. Kyseessä kuitenkin on maksuton 
käyttäjälähtöisesti haettava tieto. Toisen sijan saivat useimmiten paperiaikataulukirjat ja -
koosteet. Seuraavan sijan sai vaihtelevasti neuvonta henkilökohtaisesti tai puhelimella ja 
pysäkeillä oleva informaatio (dynaaminen tai staattinen). Mobiilipalveluiden nähtiin olevan 
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kasvussa, mutta niiden kehitykseen liittyy epävarmuutta muun muassa siksi, että yleistä 
käsitystä siitä kenen tehtävänä niitä on aktiivisesti edistää, ei ole. 
 
Taulukko 3.1 Kuntien nimeämät tärkeimmät joukkoliikenteen matkustajainformaatio-

palvelut ja -kanavat nyt ja tulevaisuudessa. Sulkeissa on esitetty osuus 
painotetuista pisteistä.  

 
Nyt 5 vuoden kuluttua 

1. Aikataulukirjat ja -lehtiset (31 %) 1. Internet-sivut (35 %) 
2. Internet-sivut (21 %) 2. Aikataulukirjat ja -lehtiset (25 %) 
3. Pysäkki-informaatio (12 %) 3. Pysäkki-informaatio (12 %) 
4. Puhelin- ja henkilökohtainen neuvonta (9 %) 4. Puhelin- ja henkilökohtainen neuvonta (7 %) 
5. Sanomalehdet ja paikallislehdet (8 %) 5. Sanomalehdet ja paikallislehdet (6 %) 
6. Kunnan tiedotuslehti (4 %) 6. Kunnan tiedotuslehti (3 %) 
7. Opasteet ja kyltit asemilla ja pysäkeillä (3 %) 7. Kaupunki-info, puhelinluettelo (2 %) 
8. Kaupunki-info, puhelinluettelo (2 %) 8. Matkapuhelin (2 %) 
9. Kunnan ilmoitustaulut (1 %) 9. Infokioski (2 %) 
10. Infokioski (< 1 %) 10. Kunnan ilmoitustaulut (< 1 %) 
11. Radio tai televisio (< 1 %) 11. Opasteet ja kyltit asemilla ja pysäkeillä (< 1 %) 
12. Matkapuhelin (< 1 %) 12. Radio tai televisio (< 1 %) 
Muut tavat (8 %) Muut tavat (3 %) 
 
 
Taulukko 3.2 Linja-autoyrittäjien nimeämät tärkeimmät joukkoliikenteen matkustajain-

formaatiopalvelut ja -kanavat nyt ja tulevaisuudessa. Sulkeissa on esitetty 
osuus painotetuista pisteistä. (Vastauksissa painottuu suuret kaupungit.) 

 
Nyt 5 vuoden kuluttua 

1. Aikataulukirjat ja -lehtiset (42 %) 1. Internet –sivut (38 %) 
2. Internet-sivut (33 %) 2. Aikataulukirjat ja –lehtiset (25 %) 
3. Puhelin- ja henkilökohtainen neuvonta (8 %) 3. Sähköiset palvelut yleensä ja mobiilisovelluk- 

    set (13 %) 
4. Ei-reaaliaikainen pysäkki-informaatio (6 %) 4. Reaaliaikainen pysäkki-informaatio (10 %) 
5. Sanomalehdet ja paikallislehdet (4 %) 5. Puhelin- ja henkilökohtainen neuvonta (4 %) 
6. Reaaliaikainen pysäkki-informaatio (2 %) 
7. Sähköiset palvelut yleensä ja mobiilisovelluk- 
    set (< 1 %) 

6. Ei-reaaliaikainen pysäkki-informaatio ja 
   Sanomalehdet ja paikallislehdet (yht. 4 %) 

Muut jakelukanavat (5 %) Muut jakelukanavat (6 %) 
 
Kysymys tämän hetken ja tulevaisuuden tärkeimmistä jakelukanavista esitettiin myös Pai-
kallisliikenneliiton, YTV:n, Matkahuollon, VR Yhtymän, Ratahallintokeskuksen ja Ilmai-
lualan edustajille. Merkittäviä eroja kuntien ja operaattorien vastauksiin nähden ei ollut. 
Tulokset on yksityiskohtaisesti esitetty taustaraportissa. 
 
Kunnan koko vaikuttaa paljon siihen millaisia joukkoliikennepalveluita tarjotaan, miten 
niistä tiedotetaan, ja miten kunta osallistuu tiedottamiseen. Esimerkiksi asiointilinjoja tarjo-
aa alle 10 000 asukkaan kunnista neljännes, mutta Suomen kymmenestä suurimmasta kau-
pungista jokainen. Alle 10 000 asukkaan kunnista aikataulukirjoja jakoi koteihin noin joka 
neljäs kunta ja pysäkki-informaation tuottamiseen osallistui ainakin fyysisen paikan tar-
joamisen muodossa noin joka viides kunta (kuva 3.5). Yli 25 000 asukkaan kunnista aika-
taulukirjoja koteihin jakoi kaksi kolmasosaa ja pysäkki-informaation tuottamiseen osallistui 
lähes jokainen kunta.  
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Kuva 3.5 Kunnan osallistuminen pysäkki-informaation tuottamiseen (fyysinen paikka tai 
sisältö) kunnan koon mukaan esitettynä. 

 
Internet-sivut näyttivät olevan tiedon jakelukanavista tasapuolisimmin tarjolla kaiken ko-
koisille kunnille, sillä jopa kaksi kolmasosaa alle 10 000 asukkaan kunnista käytti niitä 
joukkoliikenteen matkustajainformaation välittämiseen. Luonnollisesti Internet-sivuilla 
tarjottujen palveluiden laatu ja laajuus vaihtelivat paljon erikokoisilla kunnilla. Yli puolella 
tutkimukseen vastanneiden kuntien Internet-sivuista ei ollut joukkoliikennetietoa tai sitä oli 
vain linkkeinä muille sivuille (kuva 3.6).     
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Kuva 3.6 Kunnan Internet-sivuilla olevan joukkoliikenteen matkustajainformaatio muoto. 
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin hotellien ja muiden tahojen Internet-sivuilla tarjottua joukkolii-
kenne- ja saavutettavuusinformaatiota. Muilla tahoilla tarkoitetaan messu-, koulutus-, hiih-
to- ja urheilukeskuksia. Tarkastelluilla Internet-sivuilla ilmoitettiin etäisyystietoa sekä ki-
lometreinä että ajallisena etäisyytenä. Noin kolmasosa kaikista tarkastelluista Internet-
sivuista ei sisältänyt tietoa etäisyydestä johonkin joukkoliikenneterminaaliin tai -pysäkille 
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tai etäisyyttä sellaiseen kohteeseen, jonka voi olettaa käsittävän joukkoliikenneterminaalin 
tai -pysäkin (esimerkiksi keskusta, lähin kaupunki, tori tai satama). Noin 30 %:ssa hotellei-
den sivustoja ja 40 %:ssa muiden tahojen sivuja ei ollut etäisyystietoa (kuva 3.7). 
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Kuva 3.7 Osuus Internet-sivuista, joilla on tietoa etäisyydestä joukkoliikenneterminaaliin 

tai muuhun kohteeseen, jonka voi olettaa käsittävän terminaalin tai -pysäkin. 
 
Samassa yhteydessä tarkasteltiin hotellien ja muiden toimijoiden Internet-sivuilla olevia 
joukkoliikenteeseen liittyviä linkkejä (kuva 3.8). Suoraan linja-autoyrityksen sivuille oli link-
ki noin joka neljänneltä sivulta. VR:n sivuille linkki löytyi joka viidenneltä sivulta, Matka-
huollon sivut oli linkitetty 7 %:n sivuista ja taksiyritys tai -keskus vain noin 3 prosenttiin si-
vuista. Joka viidenneltä sivulta löytyi linkkejä muihin kohteisiin, jotka tavalla tai toisella tar-
joavat sijainti- tai joukkoliikenneinformaatiota. Linkityksen kohteita olivat muun muassa 
koko maan tai suuremman alueen kattavat matkailuinfojen, Matkailunedistämiskeskuksen, 
autovuokraamojen, lentoaseman, matkakeskuksen, Tiehallinnon tai majoituspalvelujen sivut.  
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Kuva 3.8 Osuus Internet-sivuista, joilla oli linkki sijainti- tai joukkoliikenneinformaatiota 

tarjoaville sivustoille. 
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3.3 Ongelmat ja haasteet 
 
Joukkoliikenteen matkustajainformaation nykytilan arvioitiin yleisesti olevan laadultaan 
tyydyttävä, kohtalainen tai hyvä. Mikään haastatelluista ryhmistä ei nähnyt nykytilaa erityi-
sen huonona tai erityisen hyvänä. Seutulipputyöryhmien puheenjohtajien arviot olivat hie-
man kielteisemmät kuin suuret kaupungit ja linja-autoyrittäjien.  
 
Joukkoliikenteen matkustajainformaation ongelmana tuotiin esille yleinen informaatioon 
liittyvä ongelma: informaation löytäminen ja käyttäminen vaatii asiantuntemusta. Toimi-
alan yhteisenä ongelmana on monimutkaisen matkustajainformaation yksinkertaistaminen 
ja tarjoaminen siten, että joukkoliikennettä tuntematon henkilö pystyy sitä käyttämään. 
Oman lisänsä ongelmaan tuovat niukat resurssit, joiden vuoksi esimerkiksi aikataulukirja 
voidaan joutua julkaisemaan vain kerran vuodessa ja käyttäjäryhmittäiseen tiedon räätälöin-
tiin ei ole mahdollisuuksia.  
 
Käyttäjälähtöisyys, ja ylipäätänsä joukkoliikenteen tiedottamisen ja tiedon oikeellisuuden 
merkitys asiakkaalle, ollaan toimialalla useiden haastateltavien mukaan vasta ymmärtämäs-
sä. Tämä näkyy käytännössä esimerkiksi puutteina aikataulutiedon ajantasaisuudessa ja 
luotettavuudessa. Lisäksi erään haastateltavan arvion mukaan kuntien ja yrittäjien vaihtele-
va tiedottamisen aktiivisuus johtuu resurssien erilaisuuden lisäksi tiedottamisen tärkeänä 
pitämisestä. Ongelma kulminoituu matkaketjuihin, joista kokonaisuutena on informaatiota 
saatavissa vielä harvoin. Informaation yksinkertaistaminen ja käyttäjälähtöisempi esittämi-
nen ovat haasteita, joita ala kohtaa myös tulevaisuudessa.    
 
 

 
 
Kuva 3.9 Linja-autoliikenteen pysäkki-informaatiota. Valokuvat: Raimo Oksala. 
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Lähes kaikki toimijat toivat esille alan sirpaleisuuden ja vastuunjako-ongelmat toimijoiden 
välillä. Erityisesti joukkoliikenneyrittäjien haluttomuus yhteistyöhön tuotiin esille niin lää-
ninhallitusten, maakuntaliittojen, suurten kaupunkien kuin seutulipputyöryhmien haastatte-
luissa. Osittain haluttomuuden arvioitiin johtuvan siitä, että tiedottamisen merkitystä asiak-
kaalle ei edelleenkään täysin ymmärretä. Haluttomuuteen tiedottaa ja toimia yhteistyössä ei 
myöskään ole käytännössä mahdollisuutta puuttua, koska vaatimuksia tiedottamisen mini-
mitasolle ei ole valtakunnallisesti esitetty.  
 

 
 
Kuva 3.10 Linja-autoliikenteen pysäkki-informaatiota. Valokuvat: Raimo Oksala. 
 
Alan sirpaleisuudesta ja yhteistyön puutteesta aiheutuu monia seurauksia. Esimerkiksi tie-
toa käyttävien ja yhdistelevien tahojen, kuten asiakkaiden, matkailuyrittäjien ja seutulippu-
työryhmien työmäärä kasvaa ja informaatio voi jopa olla kokonaan saavuttamattomissa. 
Tämä näkyy joukkoliikennepalveluiden käyttäjämäärissä yleensä ja erityisesti satunnais-
käyttäjien määrässä. Hajanaisuus voi johtaa myös siihen, että kaupunkiseuduilta puuttuu 
yhteinen näkemys joukkoliikenteen kehittämissuunnasta. Tehokkaasta moottorista ei ole 
veneessä hyötyä, jos etenemisen suuntaan ei tiedetä.  
 
Useat haastateltavat ryhmät toivat ongelmana esille resurssien puutteen. Kuntien haastatte-
luissa esitettiin aikataulu- ja reittitiedottamiseen liittyviä käytännön ongelmia, joiden näh-
tiin johtuvan lähinnä henkilö- ja raharesurssien puutteesta. Esimerkiksi tiedottamisessa käy-
tettäviä jakelukanavia on jouduttu karsimaan, tiedotusta ei ole ollut mahdollista räätälöidä 
kohderyhmittäin ja muutoksista ja häiriöistä ei ole ollut mahdollista tiedottaa asianmukai-
sella tavalla. Seutulipputyöryhmillä resurssiongelmien paheneminen johtuu haastateltavien 
mukaan lääninhallitusten myöntämän tuen lopettamisesta. Eräillä seuduilla seutuaikataulu-
jen tuottamista ja jakelua on jouduttu vähentämään ja esitteitä ei ole pystytty uusimaan. 
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Yksi suurimmista resurssiongelmien aiheuttajista on matkustajainformaation jakelun mur-
rostila. Sähköinen jakelu on noussut perinteisten jakelukanavien rinnalle, kuitenkaan vä-
hentämättä panostuksen tarvetta perinteisiin jakelukanaviin. Tämä näkemys nousi esille 
kaikkien eri ryhmien haastatteluissa. Sähköisten jakelukanavien tai ylipäätänsä jakelu-
kanavien määrän kasvun mukanaan tuoma ongelma on sekä tietosisältöjen että ohjelmisto-
jen ja laitteistojen ylläpidon määrän lisääntyminen. Toistaiseksi vain harvat yritykset tai 
kaupungit ovat pystyneet tekemään eri jakelukanavien kautta tarjotun tiedon päivittämisestä 
helppoa ja yhtenäistä. Kun tämä onnistuu, uudet informaation jakelukanavat todennäköises-
ti tehostavat tiedotustoimintaa. 
 
Haastatteluissa tuotiin esille myös se, että toiveet joukkoliikennetiedottamiselle ovat kasva-
neet. Yhteiskunnan reaaliaikaistuminen ja informaation saannin helpottuminen ovat johta-
neet esimerkiksi suurilla kaupunkiseuduilla siihen, että asiakkaat toivovat ja vaativat häiriö- 
ja muutostiedottamisen kehittämistä. 
 
Koska resursseja matkustajainformaation tuottamiseen ja välittämiseen on tarjolla niukasti, 
käyttöä olisi tiedolle, mitkä jakelukanavat tavoittavat yleisesti asiakkaat ja mitkä jakelu-
kanavat tavoittavat erityisesti tietyt kohderyhmät. Tällöin eri jakelukanavien käytön ja ke-
hittämisen kustannustehokkuutta olisi mahdollista luotettavammin arvioida. Ongelmana on, 
että tietoa eri jakelukanavien käyttäjämääristä ja -ryhmistä sekä asiakastyytyväisyydestä ei 
juuri kerätä. Ongelmana muutamat tutkimukseen osallistuneet haastateltavat nostivat esille 
erityisesti haja-asutusalueiden joukkoliikenteen tehokkaan tiedottamisen. 
 
Haastatteluissa mainittiin myös tekniikkaan ja laitteisiin liittyvät toimivuusongelmat. Laite- ja 
ohjelmistopuolella merkittäväksi ongelmaksi saattaa tulevaisuudessa muodostua järjestelmien 
yhteensopivuus. Joukkoliikenteen matkustajainformaation kehittyminen on jakelukanavien 
digitalisoitumisen myötä muuttumassa teknistä tietämystä vaativaksi kehitysprosessiksi. Tie-
to- ja liikenneteknisesti riittävän osaavan henkilökunnan löytyminen ei erityisesti pääkaupun-
kiseudulla ole itsestään selvyys ja henkilöresurssiongelmat ovat osittain tästä johtuvia.  
 
Riittämätön tekninen tietämys kaupungeissa ja yrityksissä, sekä useat vaihtoehtoiset järjes-
telmät voivat johtaa siihen, että investointipäätöksiä ei uskalleta tehdä. Pienissä kunnissa val-
takunnallisia tutkimus- ja kehityshankkeita seurattiin huomattavasti harvemmin kuin suurissa 
kunnissa, pitkälti johtuen henkilöresurssien puutteesta. Nykyisten teknisten ratkaisujen näh-
tiin olevan kalliita ja olevan suunnattu lähinnä suurille kaupungeille. Tarpeen olisikin kehittää 
pienemmille kaupungeilla ja kunnille soveltuvia ratkaisuja digitaalisen matkustajainformaati-
on jakeluun. Laite- ja ohjelmistotoimittajat eivät nähneet tätä pitkäaikaisena ongelmana, vaan 
uskoivat kustannusten olevan laskussa sovellusten käyttäjämäärien kasvaessa. Mobiilipalve-
luiden kehittymiselle asetetaan myös toiveita. 
 
3.4 Tulevaisuudennäkymät  
 
Tutkimukseen vastanneista kunnista 70 % uskoi joukkoliikennepalveluiden käyttäjämääriä 
voitavan kasvattaa tiedottamalla palveluista enemmän (kuva 3.11). Myös suurin osa linja-
autoyrittäjistä uskoi tiedottamisen määrän lisäämisellä saatavan pientä kasvua joukkoliiken-
teen käyttäjämäärissä. Seutulipputyöryhmien edustajista tähän uskoi jokainen. Tosin eri 
toimijoiden haastatteluissa tuli esille monilla seuduilla tavoitteena olevan lähinnä asiakas-
määrien ylläpitäminen niiden kasvattamisen sijaan.   
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Kaikki ryhmät toivat selvästi esille tiedottamisen olevan yksi monista joukkoliikenteen ke-
hittämiseen käytettävissä olevista toimenpiteistä. Käyttäjämäärien kasvaminen tai edes en-
nallaan pitäminen vaatii joukkoliikenteeltä kokonaisuudessaan hyvää palvelutasoa ja palve-
luiden kohtuullista hintaa. Palveluiden parantamisen ja parannuksista tiedottamisen yhdis-
telmänä pidettiin hyvänä. Osa haastateltavista arveli käyttäjämäärien kasvattamisessa tie-
dottamista tehokkaimmin tuloksia saatavan aikaan lippujen hintojen laskemisella. 
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Kuva 3.11 ”Uskotteko, että joukkoliikennepalveluiden käyttäjämäärät kasvaisivat, jos niistä tie-

dotettaisiin enemmän?” (Huom! Linja-autoyrittäjien N = 21 ja painottuu suurten kau-
punkien paikallisliikenneoperaattoreihin) 

 
Vertailukohteena voidaan pitää vuosina 1997-1998 tehdyn tutkimuksen tuloksia, jossa haasta-
teltiin 78 päättäjää. Päättäjistä lähes jokainen (96 %) uskoi joukkoliikenteen matkustajamää-
rien lisäämisen olevan mahdollista. Päättäjät nimesivät yhteensä 243 toimenpidettä, joista 57 
% liittyi verkoston ja perusrakenteen parantamiseen, mutta vain 11 % taksoihin. Mukavuu-
teen ja palvelutasoon liittyviä toimenpiteistä oli noin 5 % ja markkinointiin vain noin 3 %. 
(Liikenneministeriö 1999). Kahden viimeksi mainitun ryhmän voidaan yhdessä katsoa sisäl-
tävän joukkoliikenteen matkustajainformaation kehittämiseen liittyvät toimenpiteet.  
 
Jos tiedottamisen avulla halutaan kasvattaa käyttäjämääriä, nähtiin tiedottamisen erityisinä 
kohderyhminä satunnaiskäyttäjät ja ne joukkoliikennettä käyttämättömät henkilöt, joilla sen 
käyttöön esimerkiksi työmatkoilla olisi mahdollisuus. Informaation nähtiin olevan tapa las-
kea joukkoliikenteen käyttökynnystä. Mitä täsmällisempää ja räätälöidympää informaatio 
on, sitä helpompaa satunnaiskäyttäjän on joukkoliikennepalvelua käyttää.  
 
Linja-autoyrittäjien joukossa oli kiinnostusta matkustajainformaatioon liittyvien personoitu-
jen palveluiden kehittämiseen. Esteeksi saattavat muodostua resurssit. Myös kanta-
asiakaspalvelut nähtiin kiinnostavana kehityskohteena, tosin näkemykset niiden tarpeelli-
suudesta vaihtelivat paljon. Tiedottamisen kehittämisessä ja joukkoliikennepalveluiden 
käyttökynnyksen laskemisessa tärkeäksi nähtiin tiedon kohdentamisen ohella tiedon tar-
joaminen useita jakelukanavia käyttäen. Tämä varmistaa sen, että jokainen kohderyhmä 
löytää soveltuvan tavan saada tietoa. 
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Vaikka joukkoliikenteen matkustajainformaation tarjonnan arvioitiin olevan laadultaan hy-
vää tai tyydyttävää, ilmoitti suurin osa vastanneista kunnista kehitystarpeita olevan. Nyky-
tasoon olivat tyytyväisistä pienet kunnat useammin kuin suuret. Kehitystarpeet luonnolli-
sesti vaihtelivat kunnan koon mukaan. Kehitystyötä lähitulevaisuudessa aikoi tehdä tutki-
mukseen vastanneista kunnista noin puolet. Alle 10 000 asukkaan kunnistakin kehitystyötä 
aikoi tehdä joka neljäs. Näyttääkin siltä, että joukkoliikenteen matkustajainformaation kehi-
tystyö lähitulevaisuudessa jatkuu. 
 
Kehityskohteena pienimmissä kunnissa olivat Internet-sivuilla oleva informaatio ja kotita-
louksille jaettava informaatio. Tätä hieman suuremmat kunnat kehittävät lisäksi muun mu-
assa informaatiota liittyen seutulippuun ja palveluliikenteeseen. 25 000 – 60 000 asukkaan 
kunnissa kehityskohteena ovat edellisten lisäksi matkakeskukset, ei-reaaliaikaiset näytöt, 
matkojenyhdistelykeskukset, infokioskit ja tiedotus matkapuhelimeen. Suomen kymmenes-
sä suurimmassa kaupungissa kehitetään edellisten lisäksi reaaliaikaista aikatauluinformaa-
tiota. Muutamissa suurimmissa kaupungeissa tulevaisuuden kehityskohteena nostettiin esil-
le häiriöstä ja muutoksista tiedottaminen. 
 
Taulukko 3.3 Tärkeimmät todennäköiset joukkoliikenteen matkustajainformaation kehittä-

miskohteet lähitulevaisuudessa kuntien kokoluokittain esitettynä. 
 

Alle 10 000  
asukasta 

10 000 – 25 000  
asukasta 

25 001 – 60 000  
asukasta 

Yli 60 000  
asukasta 

- Internet-sivut 
- Kotitalouksille jaet-

tava aikataulu, ym. 
informaatio 

- Edellisessä kokoluo-
kassa mainitut kehi-
tyskohteet. 

- Erillinen informaatio 
liittyen mm. seutulip-
puun ja palveluliiken-
teeseen. 

- Edellisessä koko-
luokassa mainitut 
kehityskohteet. 

- Ei-reaaliaikaiset 
pysäkkinäytöt ja 
matkakeskus. 

- Tiedottaminen mat-
kapuhelimeen, info-
kioskit ja MYK.  

- Edellisessä kokoluo-
kassa mainitut kehi-
tyskohteet. 

- Reaaliaikainen pysäk-
ki-informaatio. 

Kuntia 329,  
väestöstä 26 % 

Kuntia 66,  
väestöstä 20 % 

Kuntia 25,  
väestöstä 18 % 

Kuntia 10,  
väestöstä 35 % 

* Suomen kunnat ja väestö pl. Ahvenanmaa. 
 
Jakelukanavien kehittäminen on suurimmissa kaupungeissa keskittynyt jo viime vuosina 
digitaalisiin jakelukanaviin. Trendi näyttäisi jatkuvan lähivuodet. Viime vuosina Internet on 
niin sanotusti ”lyönyt itsensä läpi” joukkoliikenteen matkustajainformaation välittämisessä 
ja sen roolin arvioitiin edelleen vahvistuvan lähivuosina. Internetissä tarjotut palvelut to-
dennäköisesti monipuolistuvat ja kehittyvät. Esimerkiksi reittioppaat saattavat lähivuosina 
käyttää hyväkseen osittain reaaliaikaista tietoa ja paikannusta. Asiakas voi myös saada 
mahdollisuuden personoida palveluita tarpeeseensa sopivaksi. 
 
Suurimmissa kaupungeissa kehityskohteena ovat reaaliaikaiset pysäkki-informaatiojärjes-
telmät ja hieman pienemmissä kaupungeissa ei-reaaliaikaiset näytöt. Myös infokioskien mää-
rä Suomen kaupungeissa tulee todennäköisesti kasvamaan. Mielenkiintoinen kehityskohde on 
mobiilipalvelut. Niissä nähdään potentiaalia, mutta kehitystä pidetään epävarmana. Palvelui-
den kehittymiseksi, niiden tulisi olla kaupallisesti kannattavia sovelluksia ja ainakaan tällä 
hetkellä ei vallitse yksimielisyyttä siitä, kenen kehitystyötä tulisi tehdä. Mobiilipalvelujen 
nähtiin pienemmissä kunnissa ja kaupungeissa tarjoavan potentiaalisen mahdollisuuden tuot-
taa reaaliaikaista tietoa riittävän edullisesti, jotta kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa saman-
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tyyppinen palvelu kuin suuremmat kaupungit tuottavat reaaliaikaisilla pysäkkinäytöillä. Yl-
lättävän harvoin tulevaisuuden kehityskohteena esille tuli digi-tv.  
 
Sähköisten matkustajainformaatiopalveluiden kehitysnäkymiä tarkasteltaessa on kuitenkin 
hyvä muistaa, että paperisen informaation tarve on viime vuodet pysynyt ennallaan ja näyt-
tää haastateltavien arvioiden mukaan pysyvän myös tulevaisuudessa. Perinteiset paperiaika-
taulut ja niiden jakelun useuden tai laajuuden parantaminen on kehityskohteena osalla 
Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista. Pienimmissä kunnissa ja hieman suurem-
millakin kaupunkiseuduilla tämä on kehityskohteena lähes jokaisella.  
 
Neuvontapalveluiden kohtalo tulevaisuudessa on kysymysmerkki. Osa tahoista näkee hen-
kilökohtaisen neuvonnan tarpeen pysyvän ennallaan. Osa arvelee - tai toivoo - kysynnän 
vähenevän. Ainakaan toistaiseksi neuvontapalveluiden alasajoa ei ole systemaattisesti tehty 
ja osa kunnista, yrittäjistä ja seutulipputyöryhmistä toi neuvontapalvelut esille myös tule-
vaisuuden kehityskohteena.  
 
Koska resursseja on käytössä vain rajallinen määrä, on todennäköistä että järjestelmien, 
laitteiden ja monien jakelukanavien ylläpitoon ja päivittämiseen käytettävät tuotteet kehit-
tyvät. Todennäköisesti panoksia käytetään lisäksi jo olemassa olevien informaation jakelu-
kanavien kehittämiseen ja käytön tehostamiseen. 
 
Ylipäätänsä matkustajainformaation merkitys asiakkaalle ja sen kautta koko toimialalle 
ollaan vähitellen ymmärtämässä, jolloin todennäköisesti myös yhteistyö sen tuottamisessa 
lisääntyy. Toiveena on tiedotuksen laadun ja määrän parantuminen ja useiden jakelukanavi-
en kehittäminen. Todennäköisesti matkustajainformaatiota kehitetään tulevaisuudessa käyt-
täjälähtöisempään suuntaan, useammin yhteistyössä ja tiedottamisessa keskitytään tarjoa-
maan tietoa matkaketjuista yksittäisen matkan sijaan.  
 
Useinkaan toiminnan kehittäminen ei ole kiinni teknisen kehityksen vauhdista, vaan halusta 
ottaa laitteet ja ohjelmistot käyttöön. Linja-auton koreja ja kilpiä valmistavien yritysten haas-
tateltavat korostivat linja-auton varustelun lähtevän aina täysin tilaajan tarpeista ja toiveista. 
Tämä koskee myös matkustajainformaatioon liittyviä varusteita ja niiden teknistä tasoa. Toi-
sin sanoen, informaation välittämiseen käytettävät lisävarusteet linja-autokalustossa yleisty-
vät, kun yrittäjät katsovat ne kaluston hankintavaiheessa tarpeelliseksi. Haastattelujen perus-
teella näyttää siltä, että linjakilvissä ollaan siirtymässä tai pitkälti jo siirrytty elektronisesti 
ohjattuihin kilpiin. Automaattiset kilvet mahdollistavat tehokkaamman toiminnan, koska nii-
hin voidaan ohjelmoida koko yrityksen reittikanta, jolloin kilpitekstit löytyvät tarpeen vaati-
essa kaikkiin liikennöitäviin reitteihin. Lisäksi tiedon vaihtaminen ja päivittäminen helpottuu. 
 
Tulevaisuuden näkymänä on todennäköisesti eri järjestelmien automatisoiminen ja yhteis-
toiminnan lisääntymisen yleistyminen. Esimerkiksi rahastuslaitteet ja linjakilvet voivat toi-
mia keskenään, kilpilaitteita voidaan ohjata keskitetysti varikolta ja päivitetyt kilpitekstit 
voidaan ladata langattomasti autoihin. Haasteena on kuitenkin laitteiden yhteensopivuus, 
koska laitetoimittajia on paljon. 
 
Joukkoliikenteen matkustajainformaation toimijoiden kentässä ja rooleissa ei ole haastatel-
tavien mukaan näkyvissä suuria muutoksia. Tosin seutuyhteistyön voimistuminen kaupun-
kiseuduilla voi tuoda mukanaan joitain muutoksia. Toiveena ja tulevaisuuden kehityskoh-
teena nostettiin esille tarve joukkoliikennesektorin imagon nostamiseen. Tapoja ovat muun 
muassa mainoskampanjat sekä yhtenäinen ilme tiedottamisessa ja palveluissa. 
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4 NYKYTILANNEKARTOITUKSEN TARKASTELU HEILIN VISION NÄKÖ-
KULMASTA 

 
Tutkimuksen eräänä tavoitteena oli tarkastella joukkoliikenteen matkustajainformaation 
nykytilaa suhteessa HEILI -ohjelman visioon. Tämän vertailun tuloksena syntyviä suosi-
tuksia voidaan käyttää HEILI -ohjelman jatkon suunnittelussa. 
 
Henkilöliikenteen info-ohjelman (HEILIn) visio vuodelle 2006 on seuraava: 

”Vuonna 2006 kuka tahansa saa henkilökohtaisesti valitsemastaan lähteestä tarvit-
semansa liikennetiedon: ennen matkaa valitakseen itselleen sopivat kulkutavat, rei-
tin ja matkustusajankohdan ja matkan eri vaiheissa pysyäkseen tekemään matkan 
mukavasti ja varmasti sekä tarvittaessa muuttamaan suunnitelmiaan olosuhteiden 
mukaan. Visio toteutuu, kun osapuolet muodostavat yhdessä tiedotuspalveluja tuot-
tavia palveluketjuja, joissa toimintamallit ja osapuolien roolit ovat selviä.”  
(Liikenne- ja viestintäministeriö 2001)   

 
Taulukossa 4.1 on esitetty vision purkaminen osatavoitteiksi (Liikenne- ja viestintäministe-
riö 2001) ja osatavoitteet tarkennettuna joukkoliikenteen matkustajainformaation kannalta. 
Joukkoliikenteen matkustajainformaation nykytilaa on tässä kappaleessa tarkasteltu osata-
voitteiden toteutumisen kannalta. On kuitenkin hyvä muistaa, että visio ja tavoitteet on ase-
tettu vuoteen 2006, joten tärkeää on nimenomaan oikean etenemissuunnan tarkastaminen.  
 
Informaation saatavuus, ymmärrettävyys ja luotettavuus 
 
Joukkoliikenteen matkustajainformaation tarjontaan käytettävät jakelukanavat ovat moni-
puolistuneet viime vuosina, joka on lisännyt tiedon tarjontaa. Matkustajainformaatiota tuot-
tavat ja jakavat toimijat näyttävät paremmin ymmärtäneen tiedon saatavuuden ja oikeelli-
suuden merkityksen matkustajalle, joka on lisännyt asiakaslähtöisempää kehittämistä. Tosin 
takapakkiakin on tapahtunut. Esimerkiksi osa seutulipputyöryhmistä on joutunut resurssien 
kaventumisen myötä vähentämään seutuliikenteestä tiedottamista.  
 
Kehitystä monimutkaisen informaation yksinkertaistamiseksi on tapahtunut, joka laskee 
satunnaiskäyttäjän kynnystä käyttää joukkoliikennettä. Tästä yksittäisenä esimerkkinä voi-
daan mainita Internetissä käytettävä reittiopas. Matkustajainformaation kehittämiseen käy-
tettävien niukkojen resurssien vuoksi kompromissejakin on täytynyt tehdä. Kaikkialla aika-
tauluja ei pystytä uusimaan riittävän usein, tiedon selkeän esittämisasun kehittämiseen aika-
taulukirjoissa ei voida käyttää riittävästi panoksia, pysäkkitiedotusta ei pystytä tarjoamaan 
halutulla tasolla ja tiedotusta ei pysytä räätälöimään käyttäjäryhmäkohtaisesti niin, että tie-
don ymmärrettävyys olisi taattu.  
 
Haastatteluissa ongelmana esille tuotiin useamman kerran aikataulutiedon heikko ajantasai-
suus. Tämä ongelma on useiden toimijoiden kohdalla tiedostettu, mutta aina resursseja sen 
korjaamiseen ei ole. Jopa suurimpien kaupunkien operaattorit ja valtakunnalliset operaatto-
rit yhtyivät näkemykseen häiriö- ja muutostiedottamisen riittämättömyydestä. Osittain on-
gelmana on ollut tiedotusvälineiden puute, joiden avulla yksilö olisi koko matkaketjun ajan 
tavoitettavissa. Tämä ongelma näyttää muun muassa matkapuhelimien myötä olevan rat-
keamassa. Varsinkin laite- ja ohjelmistotoimittajien usko tilanteen kehittymiseen oli suuri. 
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Taulukko 4.1 HEILI -ohjelman tavoitteet ja niiden tarkennus joukkoliikenteen matkusta-
jainformaation kannalta. 

 
Yleinen HEILI:n tavoite tai osa-alue (Lii-

kenne- ja viestintäministeriö 2001) 
Tavoite joukkoliikenteen matkustajaninfor-

maation kannalta 
Matkustaminen on helpompaa ja sujuvampaa. 
Edellytyksenä on helposti saatava ja luotettava 
liikenneinformaatio. 

Joukkoliikenteen matkustajainformaatio on 
helposti saatavaa, ymmärrettävää ja luotettavaa 

(esimerkiksi ajantasaista).  
Eri väestöryhmien tarpeet ja mahdollisuudet 
otetaan palveluiden suunnittelussa huomioon 
siten, että kuka tahansa saa tarvitsemansa tie-
dot. Palvelut voidaan yksilöidä kullekin käyt-
täjälle erikseen siten, että käyttäjä saa vain it-
selleen olennaista tietoa. Palveluissa otetaan 
huomioon myös alueelliset erot tarpeissa ja 
toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeet. 

Joukkoliikenteen matkustajainformaatio on 
avointa, esteetöntä ja alueelliset erot huo-

mioivaa. Personoituja informaatiopalveluita 
voidaan tarjota. 

Liikenteen tiedotuspalvelut on yhdistetty tai lin-
kitetty niin tiiviisti yhteen, että käyttäjä saa valit-
semastaan lähteestä koko matkaketjusta ja vaih-
toehtoisista kulkutavoista tarvitsemansa tiedot. 
Jakelukanavia, joista tietoja saadaan, on useita. 

Joukkoliikenteen matkustaja saa yhdestä läh-
teestä tiedon koko matkaketjusta. Hänellä on 

käytettävissä useita jakelukanavia. 

Palveluista matkalaiset saavat tarvittavat lii-
kennetiedot esimerkiksi reiteistä, eri liikenne-
muodoista ja näiden yhteiskäytöstä, aikatauluis-
ta, liikenteestä ja olosuhteista luotettavasti ja 
ajantasaisesti. Päätöksen teko itselle sopivam-
mista matkustustavoista jää matkustajalle. 

Tarjolla on erityyppistä tietoa. 
Yksilö päättää itselleen sopivamman matkustus-

tavan. 

Matkalaisten tietotarpeet ja soveltuvat palvelut 
ovat jonkin verran erilaisia eri vaiheissa: ennen 
matkaa korostuu reittisuunnittelu ja aikataulu-
tietojen tarve ja matkan aikana ajantasainen 
liikenne- ja häiriötilannetietojen tarve. 

Joukkoliikenteen matkustajainformaatiota tarjo-
taan matkan eri vaiheissa. 

Vision mukaisten palveluiden toteuttamisessa 
tarvitaan useiden osapuolien yhteistyötä. Yh-
teistyössä eri osapuolien roolien eli esimerkiksi 
tehtävien, vastuiden, rahoituksen ja korvauksien 
on oltava mahdollisimman selvät. Useista osa-
puolien, hankkeiden ja järjestelmien kokonai-
suuden yhteentoimivuuden varmistaminen vaa-
tii yhteisesti sovittuja toimintamalleja. Palve-
luiden ja järjestelmien tulee perustua yleiseen 
avoimeen arkkitehtuuriin ja standardeihin rat-
kaisuihin sekä lainsäädäntöön. 

Eri osapuolien roolit ovat selvät ja yhteistyötä 
tehdään joukkoliikenteen matkustajainformaati-

on tuottamisessa. 

 
Joukkoliikenteen matkustajainformaation saatavuuden, ymmärrettävyyden ja luotettavuu-
den voidaan yleisesti arvioida kehittyneen parempaan suuntaan. Riskinä kehityssuunnan 
katkeamiselle voidaan pitää informaation jakelukanavien määrän kasvun ja ennallaan pysy-
vien, jopa vähenevien resurssien yhdistelmää. Tämä saattaa johtaa tiedon ymmärrettävyy-
den ja luotettavuuden heikkenemiseen, jos tiedon päivittämistä ei kehitetä. Häiriöistä ja 
muutoksista tiedottamista on toistaiseksi tehty varsinkin linja-autoliikenteessä suhteellisen 
vähän. Suurimpien kaupunkien ja yrittäjien haastatteluissa tämä tuotiin esille tulevaisuuden 
kehityssuuntana, joka osaltaan lisää informaation saatavuutta ja luotettavuutta. 
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Informaation avoimuus, esteettömyys ja sen räätälöinti 
 
Uudet, sähköiset informaation jakelukanavat eivät ainakaan toistaiseksi ole vähentäneet 
perinteisen paperimuotoisen informaation ja henkilökohtaisen neuvonnan määrää. Paperi-
muotoisesta informaatiosta ei myöskään olla seuraavan viiden vuoden kuluessa luopumas-
sa. Tältä osin eri väestöryhmien tarpeet on otettu paremmin huomioon kuin ennen. Internet 
on lisäksi parantanut erityisesti pienten yrittäjien ja pienten kuntien mahdollisuuksia tarjota 
joukkoliikenteen matkustajainformaatiota, joka on edistänyt tiedon saamista tasapuolisem-
min koko maassa. Suuremmat joukkoliikenteen matkustajainformaation kehityshankkeet 
ovat kuitenkin toistaiseksi keskittyneet lähinnä suurimpiin kaupunkeihin.  
 
Joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalvelut ovat tällä hetkellä Suomessa vain harvoin 
maksullisia, joten niitä voidaan pitää tältä osin avoimena. Joitakin negatiivisia näkemyksiä 
haastatteluissa esitettiin maksullisista puhelinpalveluista. Palveluiden räätälöinti asiakas-
kohtaisesti lisää todennäköisesti maksullisten palveluiden määrää tulevaisuudessa. Aina-
kaan tällä hetkellä kukaan haastateltavista ei kuitenkaan nähnyt kehityksen johtavan siihen, 
että maksuttomia informaatiopalveluita radikaalista vähennettäisiin.    
 
Esteettömyys ja tiedottaminen liittyvät periaatteessa kahdella tavalla toisiinsa. Voidaan 
tiedottaa joukkoliikennevälineiden tai -pysäkkien esteettömyydestä tai tiedottaa niin, että 
tiedotus itsessään on esteetöntä.  Tietous esteettömyyden käsitteestä on ylipäätänsä levinnyt 
toimijoiden tietoon vasta viime vuosina, ja se on monipuolistunut käsittämään erilaisia 
ryhmiä ja ongelmia. Esteettömien matkustajainformaatiopalveluiden kehittämisprojekteja 
on toistaiseksi Suomessa tehty vasta muutamia. Esimerkiksi aikataulutietoja suuritekstisenä 
ja kohokirjaimilla on ollut saatavilla lähinnä vain pääkaupunkiseudulla.  
 
Esteettömyyttä pidetään tärkeänä asiana ja sitä todennäköisesti myös tulevaisuudessa edis-
tetään. Ongelmaksi saattaa nousta erityisiä vaatimuksia asettavan ryhmän pieni koko suh-
teessa tiedon tuottamisen vaatimiin resursseihin. Toimijoiden näkemyksenä näyttääkin ole-
van, että monipuolinen jakelukanavien tarjoaminen tarjoaa jokaiselle ryhmälle ainakin yh-
den tavan saada informaatiota.  
 
Tällä hetkellä Suomessa tarjotaan suhteellisen vähän kohderyhmittäin räätälöityjä matkus-
tajainformaatiopalveluita. Alustavaa kiinnostusta räätälöityihin informaatiopalveluihin kui-
tenkin esiintyy. Välineet niiden tarjoamiseen ovat kehittyneet huomattavasti. Laite- ja oh-
jelmistotoimittajien haastatteluissa käyttäjien mahdollisuus räätälöidä saamaansa informaa-
tiota nousi esille tärkeänä kehityskohteena. Sen sijaan kanta-asiakasinformaatiopalveluihin 
suhtautuminen oli eri ryhmissä vaihtelevampaa. Osa näki ne tarpeelliseksi ja osa pikem-
minkin avoimuuden periaatetta vastustavaksi. Todennäköisenä voisi pitää palveluiden rää-
tälöinnin yleistymistä lähivuosina. 
 
Matkustajainformaation avoimuuden ja esteettömyyden voidaan arvioida kehittyneen viime 
vuosina myönteiseen suuntaan. Alueellisen tasapuolisuuden osalta kehitys on ollut kak-
sisuuntaista. Toisaalta Internet on tuonut myös pienemmille kunnilla mahdollisuuden tie-
dottaa joukkoliikennepalveluista, mutta toisaalta matkustajainformaation kehityshankkeet 
ovat keskittyneet suurimpiin kaupunkeihin ja seutulipputyöryhmien tuen poistamisen myötä 
mahdollisuudet tiedottaa pienempien seutujen liikenteestä ovat monin paikoin heikentyneet. 
Pienemmät kunnat ja kaupunkiseudut kaipaisivat tietoa tehokkaasta tiedotustavasta ja -
väylistä.  
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Useat jakelukanavat, tiedotus koko matkaketjulle 
 
Joukkoliikenteen matkustajainformaation välittämiseen käytettävien jakelukanavien tarjon-
ta on viime vuosina kasvanut ja kehitys näyttää myös jatkuvan. Sähköiset jakelukanavat 
ovat yleistyneet ja yleistymässä.  Sähköisistä jakelukanavista Internetin voidaan sanoa tä-
hän mennessä yleistyneen koko Suomessa. Suurimmissa kaupungeissa sähköinen pysäkki-
informaatio sekä reaaliaikaisessa että ei-reaaliaikaisessa muodossa on yleistynyt. Lähivuo-
sina myös erilaisten mobiilipalveluiden ja digi-tv käyttö todennäköisesti lisääntyy. Jakelu-
kanavien käyttökelpoisuus asiakkaille kasvaa, jos tiedon räätälöinti- ja paikannusmahdolli-
suuksia otetaan käyttöön tällä hetkellä ennakoitavin tavoin. 
 
Uusien jakelukanavien tarjonta ei ainakaan toistaiseksi ole poistanut perinteisten jakelu-
kanavien tarjontaa. Näyttää siltä, että paperiaikataulut pitävät pintansa myös tulevaisuudes-
sa. Henkilökohtaisen ja -puhelinneuvonnan tilanne on epävarmempi, mutta voimakasta 
alasajoa ei ainakaan lähivuosina vielä ole nähtävissä. Jakelukanavien määrän ja niiden tar-
joaman tiedon monipuolisuuden voidaan arvioida kehittyneen myönteiseen suuntaan. 
 
Koko matkaketjun suunnittelu yhtenäisesti ja tiedon saaminen yhdestä paikasta liittyen eri 
kulkumuotoihin ja liikennöintitapoihin ei ole Suomessa vielä arkipäivää. Kehitystä on kui-
tenkin tapahtunut ja tapahtumassa. Esimerkkinä voidaan mainita suurimpien kaupunkien 
Internetissä olevat reittioppaat, Matkahuollon aikataulupalvelu ja valtakunnallisen joukko-
liikenneportaalin kehitystyö. Myös haastatellut toimijat näkivät joukkoliikennemuotojen ja 
eri yritysten yhtenäisen tiedottamisen olevan tulevaisuudessa mahdollinen ja jopa todennä-
köinen kehityssuunta. Tosin epäilyjä esitettiin tiedotuksen hinnasta suhteessa saavutettaviin 
hyötyihin ja pelkoja tiedon luotettavuudesta.  
 
Tarjolla on riittävästi erityyppistä tietoa 
 
Tutkimuksen tulosten perusteella näyttää siltä, että joukkoliikenteen aikatauluista on tarjol-
la useammin tietoa kuin reiteistä tai lipputyypeistä ja -hinnoista. Muutoksista ja häiriöistä ei 
toimijoiden näkemyksen mukaan tiedoteta vielä tarpeeksi, joten tiedotus ei kaikissa olosuh-
teissa ole riittävän luotettavaa ja ajantasaista. Myöskään liityntäliikenteestä samalla tai toi-
sella kulkutavalla ei tiedoteta riittävän aktiivisesti.   
 
Henkilökohtainen neuvonta ja Internet ovat tällä hetkellä tapoja jakaa erityyppistä tietoa 
monipuolisesti. Näistä jakelukanavista Internetin käyttö vaatii taitoa. Tulevaisuuden riskinä 
voidaan pitää tarjottavan tiedon yksipuolistumista, jos neuvontapalveluita ryhdytään aktii-
visesti kustannussyistä ajamaan alas. Tosin, todennäköisesti uudet jakelukanavat tarjoavat 
siihen mennessä ratkaisun tiedonvälittämiseen. 
 
Eri jakelukanavien määrä ja niiden kautta tarjottavan matkustajainformaation monipuoli-
suus on viime vuosina kasvanut. Tulevaisuudessa kehitystarpeita olisi erityisesti häiriö- ja 
muutostiedottamiseen sekä matkaketjuista tiedottamiseen liittyen. Myönteisenä voidaan 
pitää sitä, että joukkoliikennetietoa tarjotaan useimmiten ilmaiseksi ja ilman kytkykauppoja 
joukkoliikennematkan ostamiseen. Matkustuspäätös jätetään siten yksilölle, kuten HEILI:n 
vision yhtenä osatavoitteena on. 
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Tietoa tarjotaan matkan eri vaiheissa 
 
Tällä hetkellä selvästi eniten ja monipuolisinta tietoa joukkoliikenteestä tarjotaan ennen 
matkaa. Varsinkin pienemmissä kunnissa, joissa ei ole pysäkeillä aikataulu- ja reittitiedo-
tusta tai edes linjakylttejä, on matkan aikana tarjolla tietoa vain vähän. Monissa kunnissa 
tulevaisuuden kehityskohteeksi esitettiin pysäkkitiedottaminen. Kehityskohteena esitettiin 
myös ennen matkaa tarjottavan tiedon kehittäminen muun muassa Internet-tiedottamisen ja 
paperiaikataulujen tarjonnan parantamisen kautta. 
 
Ennen matkaa tehtävän reittisuunnittelun helpottamiseksi on suurimmissa kaupungeissa 
otettu käyttöön reittioppaat. Aikataulutietoa tarjotaan monipuolisemmin Internetissä esi-
merkiksi VR:n ja Matkahuollon toimesta. Toki myös ongelmia löytyy. Esimerkiksi eräillä 
kaupunkiseuduilla seutuliikenne on tiedotuksessa jäänyt jalkoihin. Ennen matkaa tarjotta-
van tiedotuksen nykytilan voidaan arvioida olevan suhteellisen hyvä. Lähinnä tulevaisuu-
den kehityskohteena on räätälöity tieto ja matkaketjuista tiedottaminen.   
 
Matkan aikaisen häiriötiedottamisen puutteet nousivat esille useassa haastattelussa. Matkan 
aikaisen reaaliaikaisen tiedottamisen kehittymistä helpottavat aikataulunäyttöjen käyttöön-
otto ja mobiilipalvelut. Monilla Suomen alueilla ongelma on aikataulu- ja reittitiedon säily-
tysmuoto, jolloin sovelluksia ei voida ottaa käyttöön ennen suhteellisen raskasta muutos-
prosessia.  Muuten mobiilipalveluja kehittämistä pidetään tärkeänä erityisesti keskisuurten 
kaupunkien matkanaikaisen ja häiriötiedottamisen näkökulmasta. Muun muassa pääkau-
punkiseutu on nostanut tärkeäksi kehityskohteekseen häiriötiedottamisen, joka todennäköi-
sesti lisää matkan aikana tuotettavan tiedon painoarvoa tulevaisuudessa.   
 
Eri osapuolten roolit ja yhteistyö 
 
Joukkoliikenteen matkustajainformaation kehittämiseen liittyvä ongelma on, että perintei-
sesti tällaista tehtävää ei ole ollut olemassa tai sen merkitys on ollut pieni. Vaikka matkus-
tajainformaation tärkeys on tunnistettu monissa organisaatioissa, ei sille ole olemassa ”isän-
tää”. Tilanne on vastaava valtakunnan tasolla, kun puhutaan useiden joukkoliikennemuoto-
jen tiedottamisesta asiakaslähtöisesti, koko matkaketju huomioon ottaen. Viime aikoina 
liikenne- ja viestintäministeriö on ottanut isännän roolia muun muassa valtakunnallisen 
joukkoliikenneportaalin kehittämisen myötä.  
 
Joukkoliikenteen matkustajainformaatio on yhteinen ja tärkeä asia, josta vastuu kokonai-
suutena ei kuulu kenellekään. Yhtenäisiä pelisääntöjä, esimerkiksi aikataulutietojen muo-
dosta, on viime aikoina ryhdytty kehittämään, mutta toistaiseksi toimintatavat vaihtelevat 
huomattavasti. Työnjako esimerkiksi kunnan ja linja-autoyrittäjien välillä vaihtelee kunta-
kohtaisesti. Myös erilaisten matkustajainformaation kehittämishankkeiden resurssien jako 
näyttää toistaiseksi määräytyvän tapauskohtaisesti.  
 
Kentällä toimii suuri määrä toimijoita, joilla on omat intressinsä ja halukkuus yhteistyöhön 
ei ole koskaan itsestään selvyys. Myönteistä kuitenkin on, että eri joukkoliikenne- ja liiken-
nöintimuotojen välistä tiedottamisyhteistyötä kehittäviä hankkeita on käynnistynyt viime 
vuosina. Sähköisten tiedottamiskanavien kehittyminen on osaltaan mahdollistanut kehityk-
sen. Merkittävää on ollut myös seutuyhteistyön kehittyminen, josta konkreettisimpana esi-
merkkinä seutulippu.  
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Vaikka myönteistä kehitystä on tapahtunut, tuotiin yhteistyöongelmat, yhteisten toimintatapo-
jen puute ja alan sirpaleisuus esille ongelmana lähes jokaisen toimijaryhmän haastatteluissa. 
Enemmänkin riskinä kuin tämän hetken ongelmana tuotiin esille myös laitteiden ja ohjelmis-
tojen yhteensopimattomuus. Lisäksi näyttää siltä, että pienemmissä kunnissa ja yrityksissä 
resursseja kehityshankkeiden tekemiseen yksin ei ole, vaan tarvittaisiin toimijoiden resurs-
seille soveltuvia matkustajainformaation kehittämistapoja ja ”veturia” kehityshankkeille.  
 
Yhteistyön syventämisessä ja tiedottamisen toimintamallien yhtenäistämisessä on vielä 
paljon tehtävää, vaikka kehitysaskelia on otettu. Matkustajainformaation merkityksen kasvu 
sekä asiakaslähtöisen, räätälöidyn ja koko matkaketjua koskevan informaation kehittäminen 
johtavat toivottavasti tulevaisuudessa yhteistyön määrän kasvamiseen ja syventymiseen.  
 
Yhteenvetona voidaan sanoa, että kaikilla HEILI -ohjelman vision osa-alueilla on viime 
vuosina edistytty. Vuodelle 2006 asetettu visio on kuitenkin eräiden osa-alueiden näkökul-
masta liian lähellä. Myös HEILI -tutkimusohjelman voidaan arvioida onnistuneen vision 
edistämisessä, sillä haastatteluissa esille tulleista suurimmista matkustajainformaation ke-
hittämishankkeista lähes jokainen liittyi HEILI -tutkimusohjelmaan.  
 
Ainoana laajempana kritiikkinä tutkimusohjelmaa kohtaan voidaan esittää muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta pienempien kaupunkien ja maaseudun joukkoliikenteen matkusta-
jainformaation kehityshankkeiden puuttuminen tutkimusohjelmasta. Toisaalta painotus on 
ollut ymmärrettävä, kun ottaa huomioon joukkoliikenteen matkustajamäärien ja kehityk-
seen käytettävissä olevien resurssien määrän painottumisen alueellisesti.    
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5 PÄÄTELMÄT 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää laajasti joukkoliikenteen matkustajainformaation 
nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä, sekä tarkastella niitä suhteessa HEILI-ohjelman visioon 
vuodelle 2006. Tutkimustulosten yhteenveto on esitetty kappaleessa kolme ja tulosten poh-
dinta suhteessa HEILI -ohjelman visioon kappaleessa neljä. Niitä ei tässä yhteydessä toiste-
ta. Sen sijaan taulukossa 5.1 on esitetty johtopäätöksenä tutkimuksen aikana esille tulleita 
joukkoliikenteen matkustajainformaation tuottamiseen, jakeluun ja kehittämiseen liittyviä 
ongelmia ja haasteita, niiden eräitä seurauksia ja mahdollisia toimenpiteitä kielteisten seu-
rausten estämiseksi tai vähentämiseksi. 
 
Taulukko 5.1 Joukkoliikenteen matkustajainformaation tuottamiseen, jakeluun ja kehit-

tämiseen liittyviä ongelmia ja haasteita, niiden seurauksia ja toimenpitei-
tä kielteisten seurausten estämiseksi. 

 
Ongelma tai haaste Seuraukset Toimenpide 
Vastuutahon puut-
tuminen matkusta-

jainformaation kehit-
tämisestä 

- Yhteistyöhankkeille vaikea löytää 
”veturia”. 

- Yhteinen näkemys joukkoliiken-
teen kehittämisestä puuttuu ja toi-
mijat tekevät päällekkäistä työtä.  

- Vaihtelevat työnjaot ja toiminta-
mallit eri kunnissa. 

- Vastuutahojen selkeämpi nimeä-
minen. 

- Linja-autoyrittäjien kannustaminen 
suuremman vastuun ottamiseen 
tiedottamisesta. 

- Uusien toimijoiden, kuten seutujen 
roolin miettiminen. 

- Matkustajainformaation kehittämi-
sestä aiheutuvien hyötyjen toden-
taminen kuntien ja operaattorien, ei 
vain asiakkaiden näkökulmasta. 

Yhteistyö- ja vas-
tuunjako-ongelmat 

- Käyttäjän vaikeaa saada tietoa 
matkaketjuista, varsinkin jos mat-
kaan yhdistyy eri yrittäjien tuotta-
mia palveluita ja eri joukkoliiken-
nemuotoja. 

- Yhteinen näkemys, esim. seudun 
joukkoliikenteen kehittämisestä 
puuttuu osalla seuduista. 

- Yhteistyön edistäminen mm. kehi-
tyshankkeilla. Rahoituksen suun-
taaminen yhteistyöhankkeisiin. 

- Valtakunnallisen joukkoliikenne-
portaalin kehittäminen. 

- Toimijoiden roolin selkiyttäminen 
esim. ministeriön ohjeistuksella. 

- Joukkoliikenteen matkustajainfor-
maation tuottamisprosessin ja vas-
tuiden tarkastelu kunnissa ja kau-
punkiseuduilla. Työkalun kehittä-
minen tarkastelun helpottamiseksi. 

Henkilö- ja raha-
resurssien puute 

- Mahdollisuuksia kohderyhmittäin 
räätälöidyn informaation tuottami-
seen ei ole. 

- Mahdollisuuksia muutoksista ja 
häiriöistä tiedottamiseen on vain 
vähän. Informaation luotettavuus 
kärsii. 

- Informaatiopalveluiden kehitystyö-
tä ei pysytä tekemään, eikä seu-
raamaan valtakunnallista kehitystä. 

- Tutkimus eri informaatiokanavien 
tehokkuudesta kohderyhmittäin, 
joka mahdollistaa tehokkaan tie-
dottamisen niukoilla resursseilla. 

- Toimintamallien, ohjelmistojen ja 
vastaavan tuen tuottaminen, joka 
mahdollistaa tehokkaamman tie-
dottamisen. 

- Eri jakelukanavissa tarjottavan tie-
don yhtenäisen päivittämisen ke-
hittäminen. 
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Ongelma tai haaste Seuraukset Toimenpide 
Pula riittävän osaa-
vasta työvoimasta 

- Kehityshankkeita lykätään tai jäte-
tään tekemättä osaavan henkilö-
kunnan puuttuessa. 

- Tarpeiden viestittäminen yliopis-
toille ja korkeakouluille. Yhteistyö 
koulujen kanssa. 

- Täydennyskoulutuksen kehittämi-
nen. 

Jakelukanavien mää-
rän kasvu, tiedon 

päivittämisen  
työläys 

- Tietoa ei pysytä pitämään ajantasai-
sena kaikissa jakelukanavissa. Joko 
tiedon luotettavuus kärsii tai jakelu-
kanavia joudutaan karsimaan.  

- Päivittämisen tehostamiseen liitty-
vien ohjelmien, järjestelmien ja 
toimintamallien kehittäminen. 

Kehityksen erilainen 
vaihe ja erilaiset 

ongelmat erikokoi-
sissa kunnissa ja 

yrittäjillä. 

- Merkittävimmät joukkoliikenteen 
matkustajainformaation kehitys-
hankkeet eivät ”kosketa” huomat-
tavaa osaa Suomen kunnista ja 
yrittäjistä. 

- Riskinä suurten ja pienten toimi-
joiden tarjoamien palveluiden eron 
kasvu, jos kehityshankkeet keskit-
tyvät vain digitaalisen informaati-
oon ja suuriin kaupunkeihin. 

- Pienempien kuntien ja kaupunkien 
matkustajainformaation kehittä-
mishankkeiden edistäminen esim. 
ministeriön toimesta. 

- Matkustajainformaation ja sen ja-
kelukanavien kehittäminen moni-
puolisesti, joka tarkoittaa myös pe-
rinteisten jakelukanavien tehok-
kaamman käytön kehittämistä. 

- Mobiilipalveluiden mahdollisuuk-
sien selvittäminen. 

Valtion tuen lopet-
taminen seutulippu-

työryhmiltä 

- Osa seutulipputyöryhmistä on jou-
tunut vähentämään tiedotusta ja 
karsimaan käyttämiään jakelu-
kanavia. 

- Taloudellinen, mutta myös muu 
tuki seutulipputyöryhmille. 

- Muutoksen tukeminen seutulippu-
työryhmistä seutuliikennetyöryh-
miksi, joilla on laajempi tehtävä-
kenttä, mutta myös resurssit toi-
mintaan. 

Informaation merki-
tystä matkustajalle ei 

ymmärretä 

- Kehittäminen ei ole asiakaslähtöis-
tä, jolloin joukkoliikenne menettää 
asiakkaita ja ei houkuttele uusia 
asiakkaita.   

- Aikataulujen ajantasaisuudesta ei 
pidetä riittävästi huolta. 

- Tutkimus asiakkaiden informaatio-
tarpeista ja -preferensseistä. 

- Asiakaslähtöisen ja matkaketjuja 
koskevan kehittämisen edistäminen 
ja tiedon levittäminen hyvistä toi-
mintamalleista. 

Satunnaiskäyttäjien 
heikko huomioon 

ottaminen matkusta-
jainformaation tuot-

tamisessa 

- Kynnys siirtyä joukkoliikenteen 
käyttäjäksi suuri, koska tiedon 
saaminen joukkoliikennejärjestel-
mästä vaatii osaamista ja tietoa. 

- Kannustus räätälöidyn informaati-
on tuottamiseen. 

- Valtion ja kuntien maksamien 
matkojen räätälöinti joukkoliiken-
nematkoiksi ja yksityiskohtaisen 
tiedon toimittaminen asiakkaille.  

- Internetin reittioppaiden laajempi 
käyttöönotto ja henkilökohtaisten 
neuvontapalveluiden ylläpito. 

- Joukkoliikennetiedon kerääminen 
yhteen paikkaan ja yhden neuvon-
tapalvelun perustaminen. 

Häiriö- ja muutos-
tiedottamista ei tar-

jota riittävästi 

- Asiakas pettyy joukkoliikennepal-
veluihin ja luottamus matkustajain-
formaatioon heikkenee. 

- Häiriötiedottamiseen soveltuvien 
järjestelmien kehittäminen. 
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Ongelma tai haaste Seuraukset Toimenpide 

Informaation  
esteettömyyden 

edistäminen 

- Joukkoliikennepalvelut eivät ole 
erilaisten vammais- ja toimintaes-
teisten ryhmien käytettävissä, jos 
tiedotusta esteettömyydestä ei jaeta 
ja tiedotus ei ole esteetöntä. 

- Informaation jakelukanavien mo-
nipuolinen kehittäminen. 

- Esteettömyyttä koskevien kehitys-
projektien tukeminen. 

- Joukkoliikenneyritysten ja erilais-
ten vammaisjärjestöjen yhteistyön 
tukeminen.  

- Matkustajainformaatio teemaksi 
ELSA-tutkimusohjelmaan. 

Tietämyksen puut-
tuminen eri infor-
maation jakelu-

kanavien tehokkuu-
desta, saavutetta-

vuudesta ja halutta-
vuudesta  

- Niukkoja resursseja käytetään te-
hottomasti tarjoamalla tietoa jake-
lukanavia pitkin, jotka eivät tavoita 
asiakkaita. 

- Tutkimus eri informaatiokanavien 
käytöstä, tarpeesta ja preferensseis-
tä kohderyhmittäin. 

Tehokkaan infor-
mointitavan kehit-

täminen haja-
asutusseuduille  

- Niukat resurssit ja haja-asutus te-
kevät informaation jakamisesta 
haastavaa ja ilman tietoa tehotonta. 

- Eri jakelukanavien tehokkuuden 
tutkiminen.  

- Uusien toimijoiden mukaan otta-
minen informaation jakeluun.  

- Mobiilipalveluiden hyödyntämisen 
tutkiminen.  

- Pienemmille kunnille suunnattu 
apuraha matkustajainformaation 
kehittämiseen. 

Erikokoisille  
kunnille soveltuvien 

ratkaisujen saata-
vuus ja hinta 

- Pienemmät kunnat ja yrittäjät jää-
vät varsinkin digitaalisen matkus-
tajainformaation kehityksen ulko-
puolelle, koska järjestelmät kehite-
tään suurempien kuntien tarpeisiin 
ja ne ovat kalliita.    

- Pienille toimijoille soveltuvien lait-
teiden, ohjelmien ja toimintatapo-
jen kehittämisen ja käyttöönoton 
tukeminen. 

Laitteistojen ja oh-
jelmistojen yhteen-

sopivuus 

- Yhtenäisen informaationjärjestel-
män kehittäminen ei onnistu. 

- Tuetaan avoimuutta ja kannustetaan 
standardien rajapintojen käyttöä. 

Joukkoliikenteen 
huono imago 

- Joukkoliikenteellä matkustamista 
ja joukkoliikennealalla työskente-
lyä ei koeta haluttavaksi. 

- Imagon nostaminen kampanjoilla 
ja joukkoliikenteen palvelutason 
parantamisella. 
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