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ESIPUHE
Vuoden 2003 alkupuolella valmistui liikennetelematiikan rakenteiden ja palvelujen t&kohjelma FITSin yhteydessä esiselvitys (FITS-julkaisuja 16/2003), jonka pohjalta käynnistettiin ITS Finland –verkosto. Verkoston tavoitteeksi muodostui edistää liikenteen ja logistiikan
telematiikkatuotteiden ja –palveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa sekä parantaa telematiikan mahdollisuuksien ja osaamisen tunnettuutta.
Liikenne- ja viestintäministeriö päätti vuonna 2005 suorittaa nopeasti kasvaneen verkoston
käynnistymisvaiheen arvioinnin. Tavoitteeksi asetettiin ITS Finland –verkoston käynnistymisvaiheen tavoitteiden toteutumisen ja alkuvaiheen toiminnan tulosten arviointi. Samalla on
kuvattu ITS Finlandia kansallisena toimijana sekä suhteessa alan kansainvälisiin yhteisöihin.
Arviointityössä on myös tuotettu ehdotuksia verkoston toiminnan kehittämiseksi tulevaisuudessa.
Kiitän liikenne- ja viestintäministeriön puolesta arvioinnin suorittaneita Henry Haglundia
(Haglund Networks Oy) ja Petri Monosta (Insinööritoimisto Liidea Oy) sekä arviointia varten
näkemyksensä antaneita haastateltuja ja arviointia muuten tukeneita henkilöitä.
Helsingissä kesäkuussa 2005
Martti Mäkelä
Tutkimusyksikön päällikkö
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LYHENTEET
2G, 3G
2nd, 3rd Generation Mobile Technologies
ACEA
European Automobile Manufacturers Association
DVB
Digital Video Broadcasting
EFC
Electronic Fee Collection
ETC
Euroean Transport Conference
EU
European Union
EVI
Electronic Vehicle Identification
FCD
Floating Car Data
FP6, FP7
6th, 7th Framework Programme
GM
General Motors
GPRS
General Packed Radio Service
GPS
Global Positioning System
GST
Global System for Telematics
HMI
Human Machine Interface
ICT
Information and Communication Technologies
IP
Integrated Project
ISA
Intelligent Speed Adaptation
ITS
Intelligent Transport Systems and Services
KTM
Kauppa- ja teollisuusministeriö
LBS
Location Based Systems
LVM
Liikenne- ja viestintäministeriö
OBU
On-Board Unit
OEM
Original Equipment Manufacturer
PAN
Personal Area Network
PDA
Personal Digital Agent
PND
Personal Navigation Device
RFID
Radio Frequency Identification
RHK
Ratahallintokeskus
RTTI
Real-Time Traffic and Travel Information
SM
Sisäministeriö
STM
Sosiaali- ja terveysministeriö
TEDIM
Telematics in Foreign Trade Logistics and Delivery Management
TEKES
Teknologian kehittämiskeskus
VICS
Voluntary Interindustry Commerce Standards
WLAN
Wireless Local Area Network
__________________________________________________________________________
Projektien ja ohjelmien nimilyhenteitä on avattu raportin kohdassa 2.4
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YHTEENVETO

Taustaa
ITS (Intelligent Transport Systems and Services) viittaa älykkäisiin liikenteen ja logistiikan
järjestelmiin, joita kehitetään uuteen tietotekniikkaan, eritoten telematiikkaan tukeutuen. Järjestelmien, tuotteiden ja palveluiden tarkoituksena on palvella kaikkia liikenneväylien käyttäjiä.
Suomessa perustettiin esiselvityksen jälkeen vuonna 2003 ITS Finland verkosto vastaamaan
alan toimijoiden verkottumisesta ja muista toimista liikennetelematiikan toteuttamisen ja palveluliiketoiminnan edistämiseksi Suomessa.
ITS Finland verkosto on käynnistyessään organisoitu kolmivuotiseksi projektiksi. Kuluvana
keväänä 2005 liikenne- ja viestintäministeriö päätti suorittaa verkoston käynnistymisvaiheen
arvioinnin. Arviointityö rakentui osaksi ITS Finland verkoston kaikille toimijoille suunnattuun jäsenkyselyyn, joka toimitettiin nimetylle verkostoyhteyshenkilölle. Lisäksi arviointitehtävä kattoi verkoston johtoryhmän jäsenten sekä teemaryhmien vetäjien haastattelut. Yhteyksiä on myös otettu ITS Finland verkoston ulkopuolisiin liikenteen ja logistiikan telematiikan
alan toimijatahoihin Suomessa ja myös ulkomailla. Kaikki vastaukset on käsitelty luottamuksellisina.
Arviointiraportissa luodaan tiivis katsaus liikenteen ja logistiikan kasvaviin kehittämispaineisiin, teknologian, eritoten telematiikan suomiin mahdollisuuksiin tuotteiden ja palveluiden
kehittämisessä sekä alan kehittämisen puitteisiin ja ohjelmiin. Lisäksi esitellään tarkemmin
alan suomalaisen yhteistyön taustaa ja ajovoimia.
ITS Finland verkosto on ripeästi organisoitunut ja rakentanut itselleen toimivan, laaja-alaisen
ja alan keskeisiä toimijoita arvoketjumielessä jo kohtuullisesti kattavan työskentelymallin.
Arvointiraportti kuvaa lisäksi tiiviisti verkostoa kansallisena toimijana ja suhteessa alan kansainvälisiin yhteisöihin.
Arviointitehtävä
Arviointitehtävänä on ollut kyselyin ja haastatteluin selvittää sekä vastaavaan toimintaan
muissa maissa vertailemalla arvioida hankkeen käynnistymisvaiheen tavoitteiden toteutumista
ja toiminnan tuloksia. Arvioinnin keskeisiksi tulokulmiksi määriteltiin:
•
•
•
•
•
•

verkoston kattavuus ja osapuolten sitoutuminen
toiminnan sisältö, laatu ja vaikuttavuus
tulosten saavuttaminen, leviäminen ja hyödyntäminen
yhteistyön toimivuus, vastuunjako ja osapuolten vaikutusmahdollisuudet
toiminnan muodot ja verkoston koordinaation toimivuus
alan odotukset toiminnalle ja niihin vastaaminen.

Arvioinnissa nähtiin keskeisenä koota ITS Finland verkoston toimijoiden kokemukset ja näkemykset saavutetuista tuloksista suhteessa verkoston yleisiin sekä toimijakohtaisiin tavoittei-
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siin ja odotuksiin. Samoin tehtävänä oli arvioida mikä vaikutus ITS Finland verkostolla voi
nykytilanteen valossa olla liikenteen ja logistiikan telematiikan kehittämisen ja hyväksikäytön
näkökulmista ja luodata odotuksia koskien tulevaa alan verkostotoimintaa sekä sisällön että
toimintatapojen osalta.
Arviointityön tavoitteena oli myös tuottaa arvioijien havaintojen ja johtopäätösten avulla näkemyksiä ja ehdotuksia ITS Finland verkoston toiminnan kehittämiseksi sekä omana aktiviteettinaan että suhteessa muuhun suomalaiseen innovatiivisuutta ja kehittäjäosapuolten synergiaa edistävään kehittämisyhteistyöhön.
Keskeinen arviointityön perusta on ollut ITS Finland verkoston piirissä tuotettu runsas kirjallinen sekä verkoston web-sivustoon sijoitettu aineisto, joka kattaa sekä hallinnollista että verkoston toimialaan liittyvää teemakohtaista materiaalia.
Arviointityö rakentui osaksi ITS Finland verkoston kaikille toimijoille suunnattuun jäsenkyselyyn, joka toimitettiin nimetylle verkostoyhteyshenkilölle. Lisäksi arviointitehtävä kattoi
verkoston johtoryhmän jäsenten sekä teemaryhmien vetäjien haastattelut. Yhteyksiä on myös
otettu ITS Finland verkoston ulkopuolisiin liikenteen ja logistiikan telematiikan alan toimijatahoihin Suomessa ja myös ulkomailla. Kaikki vastaukset on käsitelty luottamuksellisina.
Arvioinnin keskeisiä tuloksia
Verkostolle asetettujen tavoitteiden toteutuminen
ITS Finland verkostolle asetettujen tavoitteiden joukko on varsin laaja. Verkoston käynnistymisvaiheen aikana käytettävissä olevia resursseja on jouduttu käyttämään laajalla rintamalla
ja käytännön syistä on jouduttu jossain määrin priorisoimaan työkohteita. Verkostotyöhön
valjastetut resurssit ovat hyvin niukat suhteessa työmaan laajuuteen ja vaativuuteen. Tämä
heijastuu arvioinnin kenttätyön tuloksissa, jossa on eroja verrattaessa näkemyksiä työkohteiden tärkeydestä näkemyksiin niiden suhteen tapahtuneeseen edistymiseen. Kun käynnistymisvaiheen jälkeistä aikaa suunnitellaan, on tarkistettava työmaan ja käytettävissä olevien
resurssien tasapaino.
Osa verkoston tavoitteista on sellaisia, että niiden toteutuminen käytännössä ei ole verkoston
itsensä toiminnan, mandaatin tai päätösvallan varassa. Monet hitausvoimat ovat verkoston
suoran vaikuttamispotentiaalin ulkopuolella. Tämä näkyy myös siinä, millä tavoin sellaiset
aloitteet, joihin sisältyy merkittäviä yhteiskuntapoliittisia latauksia, menevät jatkokäsittelyyn.
Tästä hyvä esimerkki on tiemaksukäytäntöjä käsittelevä aloite.
On luonnollista, että voimavaroja on merkittävästi tarvittu yhteistyön investointimielessä verkostofoorumin rakenteiden ja toimintamuotojen ylösajoon. Johtoryhmä- ja teemaryhmätyöskentelylle on luotu puitteet ja strategiatyöskentely sekä siihen liittyvät markkinaselvitys- ja
tulevaisuustyöskentelyrutiinit perustettu. Ne on myös jo varsin nopeasti saatu jalkautettua ja
jäsenistön osallistumismahdollisuudet toimintaan aktivoitua.
Edistymisen arviointi osoittaa, että tavoitteesta riippuen liikkeelle on päästy hyvin tai vähintään tyydyttävästi. Tasapainottelussa painopisteajattelun ja sirpaloitumisen välillä on yleisesti ottaen onnistuttu kohtuullisesti. Tämä on myös osoitus verkoston päätöksenteon toimivuudesta.
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Verkoston toimijoiden odotusten toteutuminen
ITS Finland verkoston toimijat edustavat erilaisia taustaorganisaatioita. Vastaavasti yksilöllisten odotusten välillä on huomattavia eroja. Arviointituloksissa näkyy erilaisia preferenssejä ja
toisistaan poikkeavia toiminnan suuntaamisen ja resurssikäytön odotuksia.
Odotusten ytimessä on verkostotoiminta itse ja sen kehittyminen tästä eteenpäin. Odotuksia
on foorumille, joka kokoaa alan toimijat erilaisine viitetaustoineen yhteen. Samoin vahvat
odotukset liikennetelematiikan käyttöönoton ja alan liiketoiminnan edistämiseksi ovat selkeästi näkyvissä kuten myös vaikuttaminen päätöksentekijöihin ja pelisääntöjen laatiminen, erityisesti edistämään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön toimivuutta.
Verkoston toimijoiden odotukset verkostoyhteistyön toimivuuden suhteen tuntuvat varsin hyvin täyttyneen. Osallistumistapoja ja -mahdollisuuksia on runsaasti ja verkostoa pidetään vireänä. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet otetaan verkostoyhteisössä avoimesti vastaan ja verkoston ilmapiiri on kokonaisuutena todettu rakentavaksi ja osallistuminen hyödylliseksi.
Verkoston saavuttama uskottavuus ja asema alan toimijana
Jäsenistön piirissä verkosto näyttää saavuttaneen varsin hyvää uskottavuutta ja ollaan tyytyväisiä siihen, että eri sektoreiden edustajia on saatu jo tässä vaiheessa näinkin hyvin mukaan.
Lisäksi jäsenkunta on lupaavassa kasvussa. Toimijat ovat kokeneet verkoston sellaiseksi foorumiksi, joka kansallisesti on pystynyt vakiinnuttamaan asemansa lyhyessä ajassa. Huolta
kannetaan lähinnä siitä, missä aikataulussa verkosto ennättää saavuttaa ulkoista uskottavuutta aloitteidensa ja hankkeidensa kautta, ja riittääkö verkoston jäsenillä tähän kylliksi pitkäjänteisyytta ja panostusvaraa. ITS Finland verkosto on sen ulkopuolisille tahoille vielä tässä vaiheessa melko tuntematon, ja varsin vähän tiedetään sen toiminnan yksityiskohdista. Syynä
tähän on se, että kyseessä on suurelle yleisölle paljolti tuntematon uudisalue.
Verkoston saavuttamien tulosten merkitys ja vaikuttavuus
ITS Finland verkoston työskentelyllä on selkeä yhteiskunnallinen perustelu. Jos verkosto onnistuu tavoitteidensa saavuttamisessa aloitteellisuutensa, alan toimijoiden yhteistyön onnistuneen tiivistämisen sekä alan tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ja käytön tuloksellisen
edistäjän roolinsa kautta, niin sillä tulee olemaan suuri merkitys ja vaikuttavuusarvo. Verkoston tähän mennessä käynnistymisvaiheensa aikana saavuttamat tulokset ovat lupaavia sikäli,
että toiminnan jäsennysvaihe on viety ripeästi läpi ja että konkretiaa etenkin hankkeiden ja
aloitteiden osalta on näkyvissä. Nämä ovat välttämättömiä askeleita kohden alan palvelukulttuuria ja sitä ruokkivaa tarjontaa. Seuraavat askeleet edellyttävät lisää vaikuttamista, esteiden
ja hidasteiden loivennusta ja poistoa sekä konkretiaa palvelukehityksen yhteistyössä mm. pilotoinnin kautta.
ITS Finland verkoston on pystyttävä perustelemaan olemassaolonsa ja toimintansa uskottavasti. Tämä edellyttää, että toiminnan arvioimiseksi on olemassa yhteisön hyväksymiä mittareita. Näiden mittareiden on palveltava sekä toiminnan saavutusten raportointia ulospäin,
että verkoston omaa sisäistä toiminnan seurantaa ja suunnittelua.
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Suositukset
ITS Finland verkoston toiminnan perustavoitteet vaikuttavat olevan varsin jäsentyneet vaikka
työkenttä on laaja ja verkoston toiminta on vielä nuorta. Tämän arviointityön kirvoittamat
suositukset ovat näin ollen luonteeltaan näkemyksiä ja ehdotuksia, jotka tähtäävät toiminnan
parantamiseen entisestään. Merkittävä vaikutus on sillä, että ITS Finland verkosto on ensi
vaiheessa käynnistetty määräaikaisena projektina sillä silmällä, että jatkotyöskentelystä ja
sen muodoista päätetään erikseen. Tämä seikka on suositusten teossa haluttu nähdä ensisijaisesti mahdollisuutena eikä uhkana.
Usea suositus ehdottaa tehostettuja toimia tai joihinkin uusiin toimintaa tukeviin tekoihin ryhtymistä. Arviointityössä on kuitenkin myös todettu, että toiminnan nykyinenkin laajuus ja
työkuorma on käytettävissä oleviin nykyresursseihin nähden ylä- tai jopa sietorajalla. Arvioijat eivät ehdota tai toivo, että kaikkiin suosituksiin tartuttaisiin yhtäaikaa tai välittömästi, vaan
voimavarojen niin salliessa ja verkoston oman priorisointinäkemyksen mukaisesti.
Arvioijat esittivät suosituksia koskien seuraavia teemoja:

SUOSITUS
NRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NIMI
LISÄARVON ITSEARVIOINTI
AIKAVÄLIN PAINOTUKSET
JÄSENKUMPPANUUS
VERKOSTOKUMPPANUUS
KANSAINVÄLISYYDEN LISÄARVO
ISO VISIO
LOGISTIIKAN ROOLI
JÄSENTÄYDENNYKSET

VAIKUTTAMISPANOS
VAIKUTTAMISVALMIUS
JULKINEN SEKTORI

SUOSITUS
NRO
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NIMI
ALUEELLINEN TOIMINTA
KANSALAISNÄKÖKULMA
PALVELUGENERAATTORI
STRATEGIATYÖ
TULEVAISUUSTYÖSKENTELY
ORGANISAATIOMUOTO
ALARAKENTEET
ASIANTUNTIJAVOIMAVARAT
PANOKSEN KOHDENNUS
LISÄPANOSTUS
AVAINMINISTERIÖN PANOS

Verkoston toiminnan arvioimiseksi tulee olla olemassa yhteisön hyväksymiä mittareita. Ne
voivat olla laadullisia tai määrällisiä, mutta ennen kaikkea yksinkertaisia ja ymmärrettäviä.
Lisäksi tarvitaan mittareita, joilla voitaisiin arvioida alan etenemistä ja palveluiden menestystä. Niiden kehittelyssä tarvitaan sekä alan klusterin, että koko liikenteen ja logistiikan arvoketjun panosta.
Lisäksi ITS Finland verkosto voi eri yhteyksissä painottaa tarvetta kouluttaa lisää liikenteen ja
logistiikan telematiikan hallitsevaa asiantuntijavoimaa Suomeen. Tämä tavoite on myös koko
klusterille ja arvoketjulle yhteinen. ITS Finland voi olla asiassa merkittävä vauhdittava taho.
Verkosto innovointi- ja kehittämistoiminnan osana
Eräänä arviointitehtävänä oli tarkastella verkostoa ohjelmatoiminnan instrumenttina. Innovoinnin ja kehittämisen ohjelmatoiminnassa on usein tapana käyttää verkostoitumista eräänä
tavoitteena. Tietyn ohjelman sisäinen verkostoituminen tuo ohjelmaan osallistuvat osapuolet
yhteen ja toiveena on muodostaa konsortioita, jotka sitten laativat projektiehdotuksia toteutettaviksi ohjelman rahoituksen turvin. Tämä verkostoitumisen muoto on kuitenkin ensisijaisesti
sidottu ja rajattu itse ohjelman päämääriin ja kriteereihin.
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Toinen verkostoitumisen muoto on klusteripohjalta lähtevä tutkimus- ja kehittämisohjelmista
periaatteessa irrallinen verkottuminen.. Tämäntapaisessa verkostossa yhteenliittävä voima on
tyypillisesti toimiala- tai vastaava tekijä. Tavoitteet asetetaan itsenäisesti verkoston piirissä
toimijoiden kesken.
Case ITS Finland on verkosto, jossa voidaan nähdä tietty klusterityyppinen toimijaydin, mutta
verkosto ei halua rajoittua tähän. Yhdistävänä tekijänä ei ole klusterityyppinen edunvalvonta
vaan arvoketjuyhteys ja sen mukana eri osapuolille lankeava lisäarvomahdollisuus. Arvoketjuvetoinen verkosto onnistuu silloin kun se löytää sellaiset toiminnan tavoitteet, sisällöt ja
työtavat, jotka motivoivat eritaustaisia ja yksilöllisesti erilaisia intressejä edustavat osapuolet
yhteistoimintaan yhteisen edun, arvoketjuyhteistyön, generoiman lisäarvon saavuttamiseksi.
.
Eri verkostotyypeille voidaan kehitellä yksityiskohtaisempia ja reaalielämän eri tilanteisiin
joustavasti sopivia menestys- ja onnistumiskriteerejä. Niitä voidaan tyypitellä seuraavasti:
•
•

verkostojen toiminnan kattavuutta tai tehokkuutta arvioivat indikaattorit sekä
verkoston toiminnan vaikutuksia mittaavat indikaattorit.

Verkostoja voidaan periaatteessa arvioida ohjelmien tapaan sekä sisäisesti (self-assessment)
että ulkoisten asiantuntijoiden toimesta.
Verkostojen sisäisen toiminnan mittaaminen laskennallisten suoritteiden valossa on huomattavassti helpompaa kuin niiden ulkoisen vaikuttavuuden mittaus. Eräs perusongelma on se,
kuinka suuri osa tietyn aikavälin muutoksesta voidaan laskea tietyn verkoston toiminnan hyväksi, ja mitä olisi ehkä tapahtunut muutenkin. Lisäksi osa vaikutuksista on välittömiä, primäärejä, ja osa välillisiä. Avoimuus ja rehellisyys auttavat toki tässäkin näkemään asian kiihkottomasti.
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1 JOHDANTO
ITS (Intelligent Transport Systems and Services) viittaa älykkäisiin liikenteen ja logistiikan
järjestelmiin, joita kehitetään uuteen tietotekniikkaan, eritoten telematiikkaan tukeutuen. Järjestelmien, tuotteiden ja palveluiden tarkoituksena on palvella kaikkia liikenneväylien käyttäjiä.
Suomessa perustettiin esiselvityksen jälkeen vuonna 2003 ITS Finland verkosto vastaamaan
alan toimijoiden verkottumisesta ja muista toimista liikennetelematiikan toteuttamisen ja palveluliiketoiminnan edistämiseksi Suomessa. Verkosto on avoin kaikille osapuolille, jotka sitoutuvat verkoston toimintasuunnitelmaan ja verkostosopimukseen. Verkoston jäsenet ovat
yrityksiä, tutkimusyksiköitä sekä hallinnon osapuolia tai yhteisöjä, jotka yhdessä muodostavat
ITS Finland arvoverkoston.
ITS Finland verkosto on käynnistyessään organisoitu kolmivuotiseksi projektiksi. Kuluvana
keväänä 2005 liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt suorittaa verkoston käynnistymisvaiheen arvioinnin. Arviointitehtävänä on ollut kyselyin ja haastatteluin selvittää sekä vastaavaan toimintaan muissa maissa vertailemalla arvioida hankkeen käynnistysvaiheen tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksia. Arvioinnin keskeisiksi tulokulmiksi määriteltiin:
•
•
•
•
•
•

verkoston kattavuus ja osapuolten sitoutuminen
toiminnan sisältö, laatu ja vaikuttavuus
tulosten saavuttaminen, leviäminen ja hyödyntäminen
yhteistyön toimivuus, vastuunjako ja osapuolten vaikutusmahdollisuudet
toiminnan muodot ja verkoston koordinaation toimivuus
alan odotukset toiminnalle ja niihin vastaaminen.

Tämä arviointiraportti on ensisijaisesti rakennettu toimeksiantajan, liikenne- ja viestintäministeriön, sekä ITS Finland verkoston toimijoiden käyttöön verkoston toiminnan kehittämistä
silmällä pitäen. Raportin sisältö on myös tarkoitettu muille liikenteen ja logistiikan telematiikan alueella toimiville tahoille, jotka ovat kiinnostuneita tietämään lisää verkoston toiminnasta ja jotka tulevaisuudessa voisivat liittyä kiinteämmin mukaan verkoston toimintaan. Raportti
antaa myös muille kiinnostuneille yleiskuvan alan yhteistyöstä.
Arviointityö rakentui osaksi ITS Finland verkoston kaikille toimijoille suunnattuun jäsenkyselyyn, joka toimitettiin nimetylle verkostoyhteyshenkilölle. Lisäksi arviointitehtävä kattoi
verkoston johtoryhmän jäsenten sekä teemaryhmien vetäjien haastattelut. Yhteyksiä on myös
otettu ITS Finland verkoston ulkopuolisiin liikenteen ja logistiikan telematiikan alan toimijatahoihin Suomessa ja myös ulkomailla. Kaikki vastaukset on käsitelty luottamuksellisina.
Arviointityön perusta on myös ollut ITS Finland verkoston piirissä tuotettu runsas kirjallinen
sekä verkoston web-sivustoon sijoitettu aineisto, joka kattaa sekä hallinnollista että verkoston
toimialaan liittyvää teemakohtaista materiaalia.
Liikenne- ja viestintäministeriö antoi julkisen tarjouskilpailun pohjalta arviointitehtävän ITS
Finland verkostosta riippumattomalle konsortiolle, jonka vetäjänä toimi Haglund Networks
Oy kumppaninaan Insinööritoimisto Liidea Oy. Arviointityön suorittivat toimitusjohtaja Henry Haglund ja projektipäällikkö Petri Mononen.
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2 LIIKENTEEN JA LOGISTIIKAN TELEMATIIKAN EDISTÄMINEN

2.1 Liikenteen ja logistiikan kehittämispaineet
ITS Finland verkoston valmistelussa ja toiminnan perusteluissa viitataan liikenteen volyymien
ja ongelmien jatkuvaan kasvuun. Joka vuosi tieliikenteessä kuolee Euroopan unionin alueella
runsaat 50.000 henkeä, josta Suomessa noin 400 henkeä. Ruuhkien aiheuttama kustannus arvioidaan jo yhdeksi prosentiksi bruttokansantuotteesta. Liikenneverkot ovat yhä useammin
ylikuormitettuja sekä alttiita häiriöille ja uusien liikenneväylien rakentaminen on kallista ja
hidasta.
Liikenneväylien rakentamisen ja hoidon ohella tulee kiinnittää huomio myös liikenteen hallintaan käytössä olevilla väylillä. Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi tietoja viestintätekniikka mahdollistaa ajantasaisen liikenneinformaation keruun ja jalostamisen
liikenteen ohjauksen tarpeisiin sekä liikkujille suunnattujen palvelujen toteuttamisen. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta voidaan parantaa ajantasaisilla informaatiopalveluilla sekä helppokäyttöisillä maksu- ja varausjärjestelmillä. Kuljetusten tehokkuus on tärkeä osa yritysten
kilpailukykyä.
Yritykset kilpailevat yhä enemmän logistisella osaamisella, jossa tavaroiden toimitusvarmuus
on prosessin keskeinen laatutekijä. Suomella mobiilin tiedonsiirron osaajana on hyvät lähtökohdat synnyttää uusia tapoja kerätä, jakaa ja hyödyntää ajantasaista liikenneinformaatiota.
Määrätietoisella yhteistyöllä voidaan ratkaista liikenteen ongelmia kotimaassa ja samalla kehittää tuotteita, joilla on kansainväliset markkinat.
ITS:n markkinoita voidaan segmentoida käyttäjäryhmittäin, esimerkiksi ammattiliikenne- ja
kuluttajamarkkinoihin, sekä alueellisesti esimerkiksi paikallisiin, kansallisiin, Euroopan unionin ja globaaleihin markkinoihin. Markkinoiden eri segmenttien kehittyminen on ollut hyvin
erilaista sekä sisällöltään että nopeudeltaan.

2.2 Teknologian suomat mahdollisuudet
Liikennetelematiikka kehittyy nyt nopeasti, ja sen läpimurto etenee kaikissa liikennemuodoissa. Tämän vuoksi alan kehitykseen varatut voimavarat ovat riittämättömät ja kovien kasvupaineiden alaisina. Juuri nyt on tärkeätä ennustaa oikein tulevaisuuden tärkeät panostuskohteet.
Paikantamisessa satelliitit ja matkapuhelimet ovat liikennetelematiikan kiistattomat päävälineet seuraavan 10 vuoden aikana. Erityiskohteissa, kuten sisätiloissa, paikannukseen käytetään lähiverkkojen paikantamisominaisuuksia. Henkilöiden tunnistuksessa tärkeimpiä ovat
elektroniset ajo- ja henkilökortit sekä matkapuhelin. Ajoneuvojen ja kuljetusyksiköiden tunnistuksessa tärkeimpiä ovat matkapuhelimet ja saattomuistit, tagit. Maailman verkottuessa
sekä ajoneuvojen, henkilöiden että kuljetusyksiköiden IP-tunnuksia käytetään kaiken viestinnän elektronisina tunnisteina. Tiedonsiirron alueella langattomasta laajakaistaisesta viestinnästä on tulossa liikennetelematiikan ydin. Pääkanavina ovat 2,5–3G matkapuhelinviestintä ja
digitaalisen television DVB-tiedonsiirto. Lyhyen kantaman tiedonsiirrossa tärkeimpiä ovat
erilaiset lähiverkot kuten PAN ja WLAN. Tiedonsiirtoympäristönä vallitsee internet.
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Käyttöliittymissä ja päätelaitteissa näytöt ja näppäimet säilyvät, mutta puhe – sekä puheentunnistus että puhesynteesi – yleistyy huomattavasti. Tuntoaistiin perustuvat, haptiset käyttöliittymät yleistyvät etenkin kuljettajan tukijärjestelmissä. Käyttäjäkunnan ikääntyminen ja
telemaattisten sovellusten yleistyminen merkitsee myös sitä, että toisaalta sovellukset tulevat
helppokäyttöisemmiksi mutta toisaalta käyttöliittymien räätälöitävyys lisääntyy.
ITS Finland verkosto on keskuudessaan hahmottanut teknologioiden roolia ITS sektorin palveluiden toteutuksessa seuraavasti:

2.3 Palvelukulttuurin kehittyminen
ITS:n kaupallisten palveluiden syntyminen on ollut hidasta, mihin on vaikuttanut mm. tiedon
saatavuus ja hinta. Myös teknologioiden puute ja vaikeakäyttöisyys sekä asiakkaiden tarpeiden ja maksuhalukkuuden huono tuntemus ovat hidastaneet telematiikkapalveluiden yleistymistä. Ensimmäiseksi massatuotteeksi on noussut ajoneuvonavigointi, jonka yleistyminen
Suomessa on kuitenkin ollut selvästi hitaampaa kuin esimerkiksi edelläkävijämaa Japanissa,
jossa toimintaympäristö esimerkiksi ruuhkien osalta poikkeaa selvästi Suomesta. Japani on
ollut edelläkävijämaa myös mobiilipalveluiden omaksumisessa. Navigointilaitteiden yleistyminen tapahtunee enemmän ajoneuvovalmistajien tuodessa laitteita uusiin keskiluokan ja tätä
kalliimpiin autoihin kuin siten, että käyttäjä hankkisi laitteen erikseen.
Kannattava liiketoiminta on mahdollista vasta käyttäjäkunnan laajennuttua riittävästi. Suomessa tämä asettaa rajoitteita yksityiselle palvelutuotannolle ja aiheuttaa pohdintaa julkisen
sektorin roolista palvelujen edellytysten luomisessa ja peruspalveluiden tuottamisessa. Esi-
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merkkeinä julkisen sektorin edellytysten luomisesta ja peruspalveluiden tuottamisesta Suomessa ovat kansalliset tietovarastot Digiroad ja joukkoliikenteen palveluportaali, joiden uskotaan avaavan merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
On arvioitu, että vuonna 2010 on syntynyt paljon uusia liikennetelematiikan palveluita, kuten
liikenteen tiedotuspalvelut ja kuljetusten ja kaluston hallintapalvelut, jotka perustuvat digitaalisiin tietokantoihin. Eräänä ITS:n sovellusten yleistymisen vauhdittajana nähdään EU:n tavoite hyödyntää liikenteen hinnoittelua liikenteen kysynnän ja liikennekäyttäytymisen säätelyn välineenä. Tämä luo tarpeen hyödyntää tunnistamis-, tiedonsiirto- ja paikantamisteknologioita alue- ja väylämaksujen toteuttamisessa. EU:n tasolla on arvioitu, että ITS:n laitteiden
markkinat olisivat vuonna 2007 noin 5,5 miljardia euroa ja ITS:n palveluiden osalta 7,2 miljardia euroa. Tarkemmin ITS:n nykyisiä markkinoita Suomessa on selvitetty keväällä 2004
tehdyssä ITS Finlandin markkinaselvityksessä.

2.4 Kehittämisen puitteet ja ohjelmat
Liikenteen ja logistiikan kehittämispaineisiin ja telematiikan soveltamisen mahdollisuuksiin
on tartuttu erilaisin tutkimus- ja kehityshankkein sekä tehostamalla alan toimijoiden yhteistyötä. Viimeaikaisia Suomessa käynnistettyjä kansallisen tason ohjelmamuotoon puettuja
toimia ovat mm. seuraavat:
AINO
EGLO
ELSA
ELO
FITS
HEILI
JOTU
LINTU
NAVI
VALO
VAMOS

Ajantasaisen liikenneinformaation ohjelma 2004-2007
Globaalin logistisen kilpailukyvyn kehittämisohjelma 2004-2007
Kohti esteetöntä liikkumista 2003-2007
Elektronisen liiketoiminnan logistiikka 2002-2005
Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma (päättynyt 5/2004)
Henkilöliikenteen info-ohjelma 2001-2004
Joukkoliikenteen tutkimusohjelma 2004-2007
Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma 2002-2005
Henkilökohtainen navigointi (päättynyt 2/2003)
Verkostojen ajantasainen logistiikka (päättynyt 5/2004)
Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut (alkaa kesäkuussa 2005)

Kansainvälisiä merkittäviä ohjelmia ja toimia ovat mm. seuraavat:
Europa ITS
ERA-NET
eSafety
TEMPO
Viking

Euroopan komission ylläpitämä liikennetelematiikan verkkosivu
ERA-NET Transport liikennetutkimuksen kansainvälistäminen 2004-2007
Euroopan komission ohjelma liikenneturvallisuuden parantamiseksi tieto- ja viestintätekniikan
keinoin
Euroopan komission laaja eurooppalaisen tieverkon ITS-ohjelma
Pohjoismaiden ja Saksan yhteinen liikennetelematiikan ohjelma, jota myös EU on rahoittanut
vuodesta 2001 TEMPO-ohjelman osana

Tämän lisäksi alan aktiivitoimijat ovat perustaneet muita yhteisöjä, jotka edistävät alan kehitystä tai joista osa myös rakentuu alan tai sen osan edunvalvonnan tarpeisiin.
Lisäksi eri maissa julkinen hallinto on käynnistänyt toimia, joilla liikenteen ja logistiikan kehittämispaineisiin on pyritty vastaamaan poliittisin linjauksin sekä erilaisin kehittämis- ja
sääntelyinterventioin.
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3 ITS FINLAND VERKOSTO JA SEN TAVOITTEET
3.1 Tausta ja ajovoimat
Suomessa julkisen vallan toimesta on asetettu tavoitteita tietoyhteiskuntakehitykselle. Teknologinen kehitys luo mahdollisuuksia uusille tuote- ja palveluinnovaatioille, ja Suomessa tämä
kehitys on nähty yhtenä kansakunnan osaamisen avainalueena.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnoiman FITS-ohjelman (Finnish R&D Programme on
ITS Infrastructures and Services) tavoitteena oli kehittää liikenteeseen liittyviä julkisia ja
kaupallisia palveluita sekä rakenteita, joita tarvitaan niiden toteuttamisessa. Ohjelman tuli
kehittää tietoyhteiskuntaa ja toteuttaa siihen liittyviä valtioneuvoston asettamia liikennepoliittisia tavoitteita. FITS-ohjelmassa haluttiin painottaa sellaista tutkimusta ja kehittämistä, jonka
seurauksena syntyy käyttäjien tarvitsemia palveluja. Näistä palveluista ja järjestelmistä on
välitöntä sujuvuus-, tehokkuus-, turvallisuus- ja mukavuushyötyä sekä kansalaisille että elinkeinoelämälle matkojen ja kuljetusten yhteydessä.
Laaja-alaisen FITS-ohjelman yhtenä osana suoritettiin ITS Finland esiselvitys, jonka tuloksena päätettiin perustaa ITS Finland-yhteistyöfoorumi vastaamaan alan toimijoiden verkottumisesta ja muista toimista liikennetelematiikan toteuttamisen ja palveluliiketoiminnan edistämiseksi Suomessa.
Näin syntynyt ITS Finland on liikenteen ja logistiikan telematiikan suomalainen verkosto.
Verkosto on avoin kaikille osapuolille, jotka sitoutuvat verkoston toimintasuunnitelmaan ja
verkostosopimukseen. Verkoston jäsenet ovat yrityksiä, tutkimusyksiköitä sekä hallinnon
osapuolia tai yhteisöjä, jotka yhdessä muodostavat ITS Finland arvoverkoston:
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3.2 Verkoston toiminta-ajatus ja tavoitteet
ITS Finland verkosto on rakentanut toiminta-ajatuksensa seuraavaan asuun:
ITS Finland -yhteistyöfoorumi edistää liikenteen ja logistiikan telematiikan tuotteiden ja palvelujen kehittämistä
ja käyttöönottoa sekä parantaa telematiikan mahdollisuuksien ja osaamisen tunnettavuutta.

ITS Finland verkosto on rakentanut toiminnalleen tavoitteet seuraavasti:
:
Liikenteen ja logistiikan telematiikan palvelujen edistäminen
ITS Finland edistää kaikkien liikennemuotojen ja logistiikan telematiikan kehittämistä, käyttöönottoa ja liiketoimintaa sekä koko yhteiskuntaa hyödyttävän informaatioinfrastruktuurin kehittämistä ja sitä hyödyntävien
konkreettisten, käyttäjille tarpeellisten, palvelujen toteuttamista Suomessa. ITS Finland pyrkii mm. strategiatyönsä avulla osoittamaan alan keskeisimmät haasteet ja se pyrkii erityisesti parantamaan palvelu- ja yritystoiminnan edellytyksiä alalla.

Liikenteen ja logistiikan telematiikan tunnettavuuden lisääminen
ITS Finland tekee tunnetuksi liikenteen ja logistiikan telematiikan mahdollisuuksia, palveluja ja alan osaamista
kuluttajien, asiantuntijoiden ja päättäjien keskuudessa. Se viestii aktiivisesti näkemyksiään ja luo yhteydet kotimaisiin tiedotusvälineisiin, päättäjiin ja vaikuttajiin sekä yliopistoihin, korkea- ja ammattikorkeakouluihin. ITS
Finland esittäytyy Suomessa keskeisissä tapahtumissa ja järjestää seminaareja.

Yhteensopivuuden, liiketoiminnan ja kilpailun edistäminen
ITS Finland edistää laitteiden ja järjestelmien sekä sovellusten ja palvelujen yhteensopivuutta. Se edistää liiketoimintaa ja kilpailua kehittämällä pelisääntö- ja vakiointisuosituksia, tekemällä tunnetuksi telematiikkaarkkitehtuureja ja kansainvälisiä standardeja, edistämällä niiden soveltamista sekä osallistumalla kansallisella
tasolla niiden kehittämiseen, ylläpitoon ja yhteensovittamiseen.

Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen ja viennin edistäminen
ITS Finland edistää osapuolten menestymisen mahdollisuuksia kansainvälisessä kilpailussa ja yhteistyötä eurooppalaisissa tutkimus- ja kehittämisohjelmissa sekä suomalaisten tuotteiden, palvelujen ja tietotaidon vientiä.
ITS Finland osallistuu kansainvälisiin konferensseihin ja näyttelyihin tarpeen mukaan erillishankkein.

Yhteistyöfoorumin rakentaminen ja osaamisen kehittäminen
ITS Finland toimii liikenteen ja logistiikan telematiikan toimijoiden aktiivisena ja eri liikennemuodot kattavana
yhteistyö- ja tiedonvaihtofoorumina. Se edistää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä, osaamisen ja kokemuksen siirtoa, hankkeiden välistä vuorovaikutusta sekä osapuolten välisten toimintamallien ja arvoverkkojen
kehittämistä. ITS Finland vaikuttaa mm. strategiatyönsä avulla alan kehityksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan toiminnan suuntaamiseen.

Ajankohtainen tiedotusvälitys
ITS Finland seuraa aktiivisesti alan kehitystä ja tiedottaa helppotajuisesti ajankohtaisista tapahtumista, uusista
ratkaisuista ja palveluista, arkkitehtuuri, standardointi ja säädösasioista, tutkimushankkeista ja niiden tuloksista
sekä kehitysnäkymistä. ITS Finland järjestää teemaseminaareja ja tutustumiskäyntejä ja tarjoaa verkostolle neuvontapalveluja.

Toimintaperiaatteet
ITS Finland toimii johtoryhmän vahvistaman ja ylläpitämän kehittämisstrategian, toimintasuunnitelman ja viestintäsuunnitelman pohjalta keskittyen valittuihin painopistealueisiin ja joustavasti vastaten tunnistettuihin tarpeisiin alan kehitysnäkymien pohjalta. Kehittämisstrategia ja painopisteet tarkistetaan vuosittain verkoston tulevaisuustyöskentelyn pohjalta. Verkostoon voi liittyä halutessaan mikä tahansa organisaatio, joka sitoutuu verkostosopimuksen ehtoihin ja sitoutuu verkoston toiminta-ajatuksen ja tavoitteiden edistämiseen.
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Toiminta
ITS Finlandin toiminta muodostuu
• pysyvän palvelutoiminnan edistämisen prosesseista,
• verkostoyhteistyöstä sekä
• verkostolle tarjottavista jäsenpalveluista.
ITS Finland tarjoaa asiantuntemuksensa alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan ohjaamiseen ja jäsenpalvelunsa
tutkimus- ja kehittämistyön tulosten levittämiseen. Verkoston tulevaisuus- ja strategiatyö palvelee ohjelmien
suuntaamista ja painopisteiden asettamista.
Pysyvän palvelutoiminnan edistämisen prosessit
ITS Finlandin toiminnan keskeiset prosessit ovat liikennetelematiikan:
• pysyviä palveluja tuottavien hankkeiden käynnistäminen
• palvelumallien kehittäminen
• kehityksen seuranta
• viestintä
Verkostoyhteistyö
ITS Finland verkoston osapuolten yhteistyön muotoja ovat mm.:
• vuotuinen alan strategia- ja tulevaisuustyö
• palvelu- ja toimintamalleihin liittyvät aivoriihet
• kannanottojen ja lausuntojen laatiminen
• arkkitehtuuri- ja sanastotyö
• markkinaseuranta
• seminaarit ja vierailut
Jäsenpalvelut
ITS Finland verkoston jäsenpalveluja ovat mm.:
• tuote- ja palvelukehittämishankkeiden käynnistämisen tuki
• vuotuinen markkinakatsaus
• julkinen ja sisäinen verkkosivusto
• tiedotteet, julkaisut ja esitteet • messut, näyttelyt ja kongressit
• kansainvälisen yhteistyön ja viennin edistäminen
• tutustumiskäynnit ja matkat
• postituslistat

Budjetti ja rahoitus
ITS Finlandilla on oma budjetti, joka koostuu pääasiassa jäseniltä perittävistä vuosimaksuista sekä liikenne- ja
viestintäministeriön rahoitusosuudesta. ITS Finland voi toteuttaa johtoryhmän päätöksellä myös erillisrahoitukseen perustuvia hankkeita.

ITS Finland verkoston toiminta tähtää liikennetelematiikan palvelujen ja tuotteiden syntymiseen ja liiketoiminnan kasvuun. Yhteistyössä pyritään kehittämään kestävään palvelutoimintaan kannustavat toiminta-, rahoitus- ja ansaintamallit. Markkinoiden kehittymistä seurataan
ja hyviä käytäntöjä pyritään tunnistamaan, kehittämään ja levittämään. Koordinaattorin työ
painottuu johtoryhmän ohjaamana em. prosesseihin.
Osapuolet tuottavat kehityksen seurannan raportteja ja vuotuinen markkinakatsaus hankitaan
tilattuna palveluna. Viestinnän tavoitteet ja keinot sekä kohderyhmät ja perusviestit kootaan
erilliseen johtoryhmän hyväksymään viestintäsuunnitelmaan. Toiminnan tuloksellisuutta seurataan mm. pitämällä luetteloa käyntiin lähteneistä hankkeista ja niiden volyymistä sekä seuraamalla toiminnan näkymistä tiedotusvälineissä.
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3.3 Verkoston strategiatyö
Verkosto suorittaa määrämuotoista vuosijaksotettua strategiatyötä, joka perustuu alan markkinaselvitykseen ja tulevaisuustyöskentelyyn, ja jonka tulokset pyritään pukemaan aloitteiden
muotoon. Niiden avulla lähestytään mm. tutkimus- ja kehittämisohjelmia ja niiden hallinnoimia rahoituslähteitä:

Verkoston strategiassa syksyltä 2004, Liikenneinformaatio ajan tasalle - ITS Finlandin liikennetelematiikan kehittämisstrategia vuosille 2004-2007, ITS Finland verkoston visio liikenteen telematiikassa vuodelle 2008 on kuvattu seuraavaan tapaan:
Haluttu ajantasainen liikenneinformaatio kaikkien liikennemuotojen osalta matkan tai kuljetuksen joka vaiheessa
on vaivattomasti jokaisen saatavilla eri jakelukanavien kautta arkipäivän tietoyhteiskuntapalveluna. Ihmiset
kokevat elämänlaatunsa parantuneen liikenteen tietopalvelujen ansiosta ja yritykset tunnistavat kilpailukykynsä
vahvistuneen tavaroiden paremman toimitusvarmuuden myötä. Ajantasaiseen liikenneinformaation perustuvan
liikenteen hallinnan, ohjauksen ja opastuksen avulla liikenne on aiempaa turvallisempaa, sujuvampaa ja taloudellisempaa. Laadukas palvelu edellyttää, että ajantasainen informaatio on:
•
•
•

Liikenteen runkoverkoilla sekä kaupunkiseuduilla enintään 5 minuuttia vanhaa ja alemmilla verkoilla
enintään 15 minuuttia vanhaa
Joukkoliikenteessä enintään 2 minuuttia vanhaa
Kuljetuksissa enintään 5 minuuttia vanhaa poikkeaman syntymisestä
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ITS Finlandin visio toimintatapojen osalta on:
Liikenteen telematiikkapalvelut ovat Suomessa kannattavaa liiketoimintaa ja monista ratkaisuista on kehittynyt
menestyviä vientituotteita ja suomalainen osaaminen tunnustetaan kansainvälisesti korkeatasoiseksi. Liikenteen
ja logistiikan telematiikan kehittämisestä vastaavat osapuolet toimivat avoimessa yhteistyössä, jossa kumppanit
erilaisen osaamisensa kautta täydentävät toisiaan. Kilpailua edistetään määrittelemällä ja toteuttamalla järjestelmät ja palvelut siten, että tuotteet palvelun eri kerroksilla kuten laitteet, ohjelmistot ja tietopalvelut ovat yhteentoimivia. Julkinen sektori noudattaa hankinnoissaan sellaisia periaatteita ja standardeja, että kehitettävät tuotteet
ovat myös kansainvälisille markkinoille sopivia.

Kuten edellisestä kaaviosta voi nähdä, tulevaisuustyöskentely on osa ITS Finland verkoston
strategiatyötä. Markkinakatsausten ja tulevaisuustarkastelun avulla kootaan ainekset verkoston strategiaa varten. Tulevaisuustyöskentelyn kevään 2005 prosessi on kuvattu seuraavasti:

3.4 Verkoston organisointi ja työskentelymalli

3.4.1 Hallinto ja päätöksenteko
Verkoston johtoryhmä koostuu osapuolista, jotka ovat sitoutuneet panostamaan ITS Finlandin
toiminnan käynnistämiseen kolmen vuoden ajan tavallisia verkostojäseniä enemmän ja jotka
yhdessä tekevät toimintaa koskevat päätökset. Johtoryhmätoiminta perustuu projektiyhteistyösopimukseen. Verkoston koordinaattorin toiminta perustuu liikenne- ja viestintäministeriön ja koordinaattoria edustavan organisaation väliseen toimeksiantosopimukseen, joka tehdään vuodeksi kerrallaan.
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3.4.2 Jäsenpohja
ITS Finland verkoston jäsenyys perustuu verkostosopimukseen ja on voimassa toistaiseksi.
Jäsenpohja keväällä 2005 (14.5.2005) oli 51 jäsentä ja seuraava:

3.4.3 Teemaryhmät
Teemaryhmät ovat oleellinen osa ITS Finland verkoston asiantuntijatoimintaa. Niiden puitteissa halukkailla verkoston jäsenillä on osallistua syvempään teemakohtaiseen yhteistyöhön.
Keväällä 2005 toiminnassa olevia teemaryhmiä oli neljä kappaletta: (1) joukkoliikenne, (2)
kuljetuslogistiikka, (3) mobiilitelematiikka ja (4) arvoketjuyhteistyö. Niiden toiminnan alaa
kuvataan seuraavassa taulukossa:
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Mobiilitelematiikka

Joukkoliikenne

Mobiilitelematiikan ryhmä on seurannut mm.
eCall-hanketta, jossa testiympäristö on valmistunut ja viestien vastaanotto hätäkeskusjärjestelmään
toteutumassa vuoden loppuun mennessä. FCDaiheesta (floating car data) on AINO-ohjelmassa
käynnistynyt kolme hanketta: Tampereen alueen
taksipilotti, simulaation kehittämishanke ja hyötyselvitys. Ryhmä on järjestämässä toukokuussa
fcd-seminaaria. Mobiilitelematiikkaa on myös
VARO-hanke, joka on edennyt keli- ym. varoituspalvelun testaamiseen.

Joukkoliikenteen ryhmä on seurannut joukkoliikenteen informaatiopalvelujen kehittymistä. Strategiassa
kirjattu sähköinen aikataulukirja etenee hyvin ja ajantasainen informaatio on vähitellen tulossa saataville,
mutta kattavuuden saavuttaminen kestänee vielä vuosia. Mobiilimaksamisessa on kilpailevia ratkaisuja ja
esteitä yhteistyössä. Jalankulun opastuksen esteenä on
reittiaineiston puuttuminen tai puutteet sekä hahmottumaton ansaintalogiikka.

Logistiikka

Arvoketjuyhteistyö

Logistiikan ryhmä on perehtynyt mm. käynnistyvään Tavaraliikenteen palveluverkoston informaatiojärjestelmään (Tapani) sekä Portnetjärjestelmän kehittämiseen käyttäjämäärien kasvaessa (Portnet2). EGLO-ohjelmassa on käynnistynyt esiselvitys kuljetusalustojen hallinnasta ja
jäljitettävyydestä. Ryhmä on myös tutustunut
Vantaalla avattuun RFID-labiin

Arvoketjuyhteistyön ryhmä seuraa AINO-ohjelman
pelisääntöhankkeita. Vaihtoehtojen määrittäminen
julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa (Juro) on juuri valmistumassa. Ajantasaisen liikennetiedon arkkitehtuuri (Tosiarkki) työstää sekä tieliikenteen että joukkoliikenteen arkkitehtuureja. Liikenteen julkiset perustiedot kuvaa olemassa olevat tietovarastot ja tulee kirjaamaan myös tietotarjonnan puutteita. Jatkossa paneudutaan mm. sisällöntuotannon malleihin sekä liiketoimintamahdollisuuksiin liikennetelematiikan alueella.

Teemaryhmien työsarkaa on tarkemmin lähestytty seuraavissa toimintakenttäkuvauksissa:
Joukkoliikenteen teemaryhmän toimintakenttää:
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Kuljetuslogistiikan teemaryhmän toimintakenttää:

Mobiilitelematiikan teemaryhmän toimintakenttää:
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Arvoketjujen teemaryhmän toimintakenttää. Tämä kaavio kuvaa teemaa vain erään valitun
tulokulman (ajantasainen tieliikenneinformaatio) kautta tarkasteltuna:

Kun eri teemaryhmien toimintakenttiä tarkastellaan samanaikaisesti, ITS Finland verkoston
kattaman yhteistyön laaja-alaisuus ja moninaisuus paljastuvat konkreettisesti. Tässä arviointiraportissa ei kuvata yksityiskohtaisesti eri ryhmien työn sisältöä, sillä sitä kuvaavaa aineistoa
on kiinnostuneiden saatavilla verkoston verkkosivuilla.

3.4.4 Hankkeet ja projektit
ITS Finland verkostossa tapahtuvan yhteistyön konkretiaa ovat hankealoitteet. Niiden tehtävänä on jäsenistön edustajien näkemyksiä vastaten antaa impulsseja liikenteen ja logistiikan
telematiikan ja sen hyväksikäytön edistämiseksi. Hankealoitteet ovat keskeinen verkoston
vaikutuskanava. Ohessa esimerkkejä ITS Finlandin esittämistä hankealoitteista:
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Tuore merkittävä hankealoite on sähköinen tiemaksujärjestelmä. Tällä hetkellä ajoneuvoveroa
maksetaan auton omistamisesta ja autoveroa ajoneuvon hankinnan yhteydessä. Mikäli autot
varustettaisiin sopivalla telematiikkalaitteella, nykymuotoiset verot ja maksut voitaisiin korvata tiemaksuilla, joita perittäisiin esimerkiksi ruuhkautuvilla tie- ja katuverkon osilla. Liikenteen hallinnan ohella sama laite voisi tuoda myös muita hyötyjä.
Liikenteen telematiikan tuote- ja palveluhakemisto - projekti on edennyt sisällön keruun vaiheeseen. Hakemistotyökalu tarjoaa verkoston osapuolille käyttöliittymän omia tuotteita ja
palveluja kuvaavien tietojen syöttöön ja ylläpitoon. Hakemistopalvelu tulee toimimaan sekä
suomen- että englanninkielellä ja sen avulla voidaan myös tuottaa verkostoa esittelevän luettelon perustiedot.
Älykäs liikenne Heurekassa - näyttelyosasto tähtää syksyyn 2006 ja siitä vuosiksi eteenpäin
osana tiedekeskuksen perusnäyttelyä. Tiedekeskus Heureka on kutsunut eri liikennemuotojen
osapuolet suunnittelemaan näyttelyosaston toteutusta. Hankkeelle on tarkoitus hakea rahoitusta AINO-ohjelman kolmannella hakukierroksella.
Hankkeista ja projekteista saa tiivistä lisätietoa mm. ITS Finland verkoston verkkosivuilta.

3.5 Verkosto kansallisena toimijana
Edellä kuvattujen tavoitteidensa ja työskentelymallinsa kautta ITS Finland verkosto saa voimansa toimia liikenteen ja logistiikan telematiikan yhdistävänä kansallisena toimijana. Verkoston asemaa voidaan havainnollistaa seuraavalla kokoavalla kaaviolla:
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TELEMATIIKAN
TEKNOLOGIAT

TUOTTEET JA
PALVELUT

JAKELUKANAVAT JA
PALVELUVERKOT

TUOTTEIDEN JA
PALVELUIDEN KÄYTTÖ
TUOTTEIDEN JA
PALVELUIDEN SOVITUS
KÄYTTÄJIEN TARPEISIIN

TELEMATIIKALLA
VARUSTETTUJEN
TUOTTEIDEN JA
PALVELUIDEN SOVITUS
JAKELUKANAVIIN JA
PALVELUVERKKOIHIN

TUOTTEIDEN JA
PALVELUIDEN VARUSTUS
TELEMATIIKALLA

JAKELUKANAVIEN JA
PALVELUVERKKOJEN
SOVITUS KÄYTTÄJIEN
TARPEISIIN

TUOTE- JA PALVELUKEHITYS

JAKELUTIET

KÄYTTÖKULTTUURI

TOIMIJAT
TOIMIJAT
TOIMIJAT
ITS FINLAND VERKOSTON TOIMIJAYHTEISTYÖ
TOIMIJAT
TOIMIJAT
TOIMIJAT
POLIITTISET LINJAUKSET

POLIITTISET LINJAUKSET

TEKNOLOGIA- JA KEHITTÄMISOHJELMAT

REGULAATIO / STANDARDIT

POLIITTISET LINJAUKSET
KOULUTUS JA VALMENNUS
TIEDOTTAMINEN JA KAMPANJAT

REGULAATIO JA STANDARDOINTI

KANSALLISEN TASON EDISTÄMISTOIMENPITEET
POLIITTISET LINJAUKSET

POLIITTISET LINJAUKSET

TEKNOLOGIA- JA KEHITTÄMISOHJELMAT

REGULAATIO / STANDARDIT

REGULAATIO JA STANDARDOINTI

POLIITTISET LINJAUKSET
KOULUTUS JA VALMENNUS
TIEDOTTAMINEN JA KAMPANJAT

YLIKANSALLISEN TASON EDISTÄMISTOIMENPITEET

ITS Finland verkosto tuo yhteistyöhön liikenteen ja logistiikan telematiikan toimijat, jotka
edustavat teknologiatutkimusta, tuote- ja palvelukehitystä, tuotteiden ja palveluiden jakelua
sekä niiden käyttöä (kaavion yläkerta).
Lisäksi verkosto tuo yhteistyöhön toimijat, joiden tehtävänä on yhteiskunnallisten ja poliittisten linjausten perusteella tukea ja vauhdittaa kehitystä ja markkinoiden syntymistä sekä kansallisin että kansainvälisin edistämistoimin (kaavion alakerta).

3.6 Verkosto osana alan kansainvälistä yhteisöä
ITS Finland verkosto osallistuu kansainväliseen ITS-sektorin yhteistyöhön. Kansainvälinen
keskeinen vaikuttajaorganisaatio on ERTICO, joka on perustettu vuonna 1991. Aloite organisaation perustamiselle oli lähtöisin Euroopan komissiosta (komissaari Pandolfi) ja autoteollisuudesta (Umberto Agnelli, Fiat). Alkuperäisenä toiminta-ajatuksena oli luoda monialainen
public-private organisaatio, jonka tavoitteena oli tukea Euroopan unionin pyrkimystä siirtyä
aktiivisesta liikennetelematiikan T&K -toiminnasta sen jalkauttamis- ja käyttöönottovaiheeseen.
Yli vuosikymmenen mittaisen kehityskaarensa aikana ERTICOn fokus on muuttunut alkuasetelmastaan. Alkutaipaleen aikana ERTICO oli enemmänkin yksittäisten T&K -hankkeiden
toteuttaja kun taas nykyisellään toiminta painottuu liikennetelematiikan markkinoiden laajentumisstrategian kehittämiseen, T&K –toiminnan koordinoimiseen, demonstraatiotehtäviin
sekä liikennetelematiikan käyttöönoton tukemiseen käytännön tasolla. Kirjattuna lähtökohtana on voimakas jäsenkeskeisyys: kaikki toiminta on jäsenistön vetämää ja edellä mainittujen
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yleisempien tavoitteiden lisäksi ERTICOn olemassaolo tähtää markkinoiden luomisen ja
muokkaamisen kautta jäsenistön taloudellisten intressien edistämiseen.
Verkostojäsenten eli partnereiden lukumäärä on kasvanut 15 perustajajäsenestä nykyiseen 100
jäseneen (tilanne 21.4.2005). Jäsenistössä ovat edustettuina autoteollisuus, elektroniikkateollisuus, navigointikartta-aineistojen tuottajat, tietoliikenneoperaattorit, tienpitäjät sekä suurin osa
kansallisista alan viranomaisista. Kansallisella viranomaisella tässä tarkoitetaan joko ministeriötä tai keskustieviranomaista – viranomaisjäseniä on 20 jäsenvaltiosta, Suomen edustajana
toimii Tiehallinto. ERTICOn tavoitteena on laajentaa jäsenpohjaa edelleen. Esimerkiksi vuoden 2005 tavoitteeksi on asetettu lisälaajeneminen erityisesti kuorma-autoteollisuuden, maantiekuljetuspalvelujen tuottajien, joukkoliikenneoperaattoreiden sekä vakuutusyhtiöiden sektoreilla. Lisäksi myös Euroopan unionin uusien jäsenvaltioiden odotetaan liittyvän mukaan verkostotoimintaan.
ERTICOn alaisuuteen on perustettu vuonna 2004 erillinen Network of ITS National Associations –foorumi, jonka jäsenenä myös ITS Finland verkosto on - yhdessä 15 muun kansallisen verkoston kanssa. (http://www.itsnetwork.org/)

Seuraavassa taulukossa on esimerkkinä tietoa muutamista erillisfoorumin jäsenistä:
:

Organisaatio

Tehtäväkuvaus

Suoritteita

Perustettu 1999, siirtynyt
yritysmuotoon 2004.
Henkilökuntaa 4 kokopäiväistä ja 2 osapäiväistä
Jäseniä 37

Kehittää, tukee ja koordinoi
Ruotsin ITS kehitystä, nauttii
alueellista ja monialaista luottamusta ja tukea ja on kansainvälisesti orientoitunut. Avainteemoja koulutus, tutkimus ja
kehittäminen. Suuri paino alan
ammattilaiskoulutuksessa.
Voimakas multimodaalius.

Uutiskirjeet, Internet –sivut, 8 eri
foorumia, Ruotsin ITS standardoinnin puheenjohtajuus, projektikoordinointi. Network of National ITS Organisations puheenjohtajuus, 2009 ITS World Congress (järjestelyvastuu). Saanut
toimintaansa Euroopan unionin
rakennerahastotukea.
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Organisaatio

Perustettu 2003.
Henkilökuntaa 2 .
Jäseniä 38

Perustettu 2002 (North
Denmark), 2003 (ITS
Denmark).
Henkilökuntaa 3.
Jäseniä 35

Perustettu 1973 (ATEC),
2000 (ITS France).
Henkilökuntaa 2.5, lisäksi
merkittävästi vapaaehtoisia.
Jäseniä 120

Tehtäväkuvaus

Suoritteita

Tukee älykkäitä liikennesovelluksia, voimakas multimodaliteettifokus, yhteensopivuuden
aikaansaaminen rajanylityksissä
ja eri kulkumuotojen välillä,
markkinoiden tukeminen, kattava ja edustava osaajaverkko
jäsenistönä, asiantuntijoiden ja
markkinoiden kohtaamispaikka
Tutkimustoiminnan ja markkinayhteisön välisen kuilun kaventaminen, tiedon ja kokemusten välitys kansallisille ja kansainvälisille kumppaneille.
Hankkeiden ja verkostoitumisen tukeminen sekä T&K toiminnan tuki.

Internet -sivut, vuosittainen ITS
konferenssi, esite, koordinointitehtävät, messuosallistuminen,
poliittiset kauppadelegaatiot, jäsenistölle suunnatut toiminnot.

Kokoaa liikennetoimijoita (liikenne- ja maankäyttösuunnittelijoita, joukkoliikenneoperaattoreita, tienpitäjiä, tietoliikenneoperaattoreita sekä kansallista
ja seudullista hallintoa). Tarjoaa foorumin ideoiden vaihtoon sekä tiedonsaantiin. Kansallisen arkkitehtuurin tukeminen.
Tukee ITS:n käyttöönottoa ja
yleistymistä tehokkaasti. Stimuloi keskustelua yleisten arkkitehtuurien aikaansaamiseksi.
Välittää tietoa ja taitoa Italiassa.

Vuosittainen kansallinen kongressi, messutapahtumien ohjelmoitu
järjestäminen, ulkomaisten delegaatioiden vastaanotto, julkaisutoiminta.

Osallisuus verkoston ulkopuolisiin projekteihin, osallistuminen
kongresseihin, useat omat T&K
hankkeet.

Kaupunkiliikenne- ja tavaraliikennetutkimukset, useiden konferenssien ja seminaarien järjestäminen, kansallisen arkkitehtuurin
tiedonvälitysvastuu, ITS World
kongressien esittelyosastot..

Perustettu 1999.
Henkilökuntaa 4.
Jäseniä 54.
Edistää ITS:n käyttöä Englannissa sekä englantilaista teknologiaa ja osaamista ulkomailla.
Runsaasti jäseniä aluehallinnon
piiristä.
Perustettu 1992.
Henkilökuntaa 6.
Jäseniä 144

Runsaasti koulutus- ja näyttelytapahtumia. Koulutusyhteistyötä
Kiinan kanssa. Rautatieturvallisuus eräs keskeinen teema.
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Näistä esimerkeistä voi havaita runsaasti yhtäläisyyksiä, mutta myös selvästi erilaisia tehtäväkuvauksia. Lähtökohdat ovat olleet eri maissa erilaisia ja ITS-yhteistyölle on asetettu vaihtelevia odotuksia. Mm. maat, joissa on enemmän autoteollisuutta, panostavat työhön yleensä
muita enemmän. Mielenkiintoinen on ITS Swedenin tuki Euroopan unionin rakennerahastosta. Multimodaalius yleensä näissä maissa voimakkaampaa kuin ITS Finlandissa. Huomattava
on myös ITS Finlandin resurssien pienuus suhteessa sisarorganisaatioihin.
Euroopan unioni ja sen komissio ovat keskeisiä ITS-alueen toimijoita. Vaikutus näkyy monella tavalla, sekä regulaatiossa, yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. ITS Finland seuraa kiinteästi näitä toimintoja.
3.7 Verkoston rahoituspohja ja panostuksen käyttö
ITS Finlandilla on oma budjetti, joka koostuu pääasiassa jäseniltä perittävistä vuosimaksuista
sekä liikenne- ja viestintäministeriön rahoitusosuudesta. ITS Finland voi toteuttaa johtoryhmän päätöksellä myös erillisrahoitukseen perustuvia hankkeita.
Johtoryhmän jäsenorganisaatioiden vuosimaksu on 10 000 € ja liikenne- ja viestintäministeriö
on sitoutunut rahoittamaan toimintaa kolmen ensimmäisen toimintavuoden ajan johtoryhmän
jäsenmaksujen yhteissummaa vastaavalla määrällä. Verkostojäsenten vuosimaksut porrastuvat
kolmeen luokkaan organisaation liikevaihdon ja tyypin mukaan. Organisaation vuosimaksu
on yritykseltä 500 euroa, mikäli organisaation edellisen vuoden liikevaihto on alle kaksi miljoonaa euroa, tai 1500 euroa, mikäli vastaavasti liikevaihto on yli kaksi miljoonaa euroa mutta
alle 25 miljoonaa euroa, tai 3000 euroa, mikäli vastaavasti liikevaihto on yli 25 milj. euroa.
Mikäli organisaatio on julkishallinnon yksikkö vuosimaksun suuruus on 1500 euroa ja mikäli
organisaatio on tutkimuslaitos tai yleishyödyllinen yhteisö, vuosimaksun suuruus on 500 euroa. Mikäli organisaatio on yliopisto tai korkeakoulu tai muu oppilaitos, vuosimaksua ei peritä. Budjetin koko siis riippuu johtoryhmän ja verkoston jäsenten määristä sekä vuosimaksujen
suuruudesta ja sen ennakoidaan olevan vuonna 2005 275.000 €. Verkoston toimijoiden oma
työpanos on varsin merkittävä panostus. Koordinaattorin arvion mukaan verkoston osapuolet
käyttävät vuonna 2005 aikaansa verkoston toiminnassa seuraavasti:

Verkoston jäsenten oma korvaukseton työpanos (tuntia)
Johtoryhmätyöskentely
Teemaryhmät
Tulevaisuustyöskentely
Tuote- ja palveluhakemisto
Seminaarit, strategia
Muuta
Yhteensä

630
1700
200
120
600
250
3500

Toimeksiannot korvausta vastaan: tulevaisuustyöskentely, markkinaselvitys, hakemisto
Yhteensä
700
Koordinaattori
Yhteensä

1300
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ITS Finland verkoston korvauksellisten panosten jakautuminen koordinaattorin työn ja ulkoisten hankintojen osalta rakentuu vuonna 2005 seuraavan suunnitelman mukaisesti:

PANOSTUSKOHDE

OSUUS KOKONAISPANOKSESTA (%)

Markkinaselvitys

Koordinaattorin työ
4,3

Tulevaisuustyöskentely

6,4

Strategiatyö

10,7
20,4

Ohjelmayhteistyö ja hankevalmistelu
Verkoston ryhmät ja seminaarit

10,7

Arkkitehtuurityö

8,0
8,0

Sisäinen viestintä
Ulkoinen viestintä kotimaassa
Tuote- ja palveluhakemisto
Kansainvälinen yhteistyö ja
markkinointi

Hallinto

Yhteensä

19,0

19,0

9,6
3,2

9,6
19,0

6,4

4,8
8,6

Matkakulut
Johtoryhmätyö

Ulkoiset hankinnat
19,0

9,6
2,7

1,0

100,0

100,0

29

4 KÄYNNISTYMISVAIHEEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

4.1 Arvioinnin tavoitteet
Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2003 käynnistämä ITS Finland verkosto on organisoitu kolmivuotiseksi projektiksi. Kuluvana keväänä 2005 liikenne- ja viestintäministeriö
päätti suorittaa verkoston käynnistymisvaiheen arvioinnin.
Arviointitehtävänä on ollut kyselyin ja haastatteluin selvittää sekä vastaavaan toimintaan
muissa maissa vertailemalla arvioida hankkeen käynnistymisvaiheen tavoitteiden toteutumista
ja toiminnan tuloksia. Arvioinnin keskeisiksi tulokulmiksi määriteltiin:
•
•
•
•
•
•

verkoston kattavuus ja osapuolten sitoutuminen
toiminnan sisältö, laatu ja vaikuttavuus
tulosten saavuttaminen, leviäminen ja hyödyntäminen
yhteistyön toimivuus, vastuunjako ja osapuolten vaikutusmahdollisuudet
toiminnan muodot ja verkoston koordinaation toimivuus
alan odotukset toiminnalle ja niihin vastaaminen.

Arvioinnissa nähtiin keskeisenä koota ITS Finland verkoston toimijoiden kokemukset ja näkemykset saavutetuista tuloksista suhteessa verkoston yleisiin sekä toimijakohtaisiin tavoitteisiin ja odotuksiin. Samoin tehtävänä oli arvioida mikä vaikutus ITS Finland verkostolla voi
nykytilanteen valossa olla liikenteen ja logistiikan telematiikan kehittämisen ja hyväksikäytön
näkökulmista ja luodata odotuksia koskien tulevaa alan verkostotoimintaa sekä sisällön että
toimintatapojen osalta.
Arviointityön tavoitteena oli myös tuottaa arvioijien havaintojen ja johtopäätösten avulla näkemyksiä ja ehdotuksia ITS Finland verkoston toiminnan kehittämiseksi sekä omana aktiviteettinaan että suhteessa muuhun suomalaiseen innovatiivisuutta ja kehittäjäosapuolten synergiaa edistävään kehittämisyhteistyöhön. Suomessa tehdään julkisen vallan toimesta ja tuella
erilaisia interventioita, joilla pyritään parantamaan maan kilpailukykyä ja tuottavuutta. Tyypillisiä keinoja ovat mm. kansalliset kehittämisohjelmat, alueelliset ja toimialaklusterit, sekä
innovaatiokyvykkyyden kehittämiseen tähtäävät toimet. Ns. temaattiset verkostot kuten ITS
Finland täydentävät tätä toimintatapojen kirjoa. ITS Finland verkoston käynnistymistä ja roolia arvioitiin myös tätä taustaa vasten.

4.2 Arvioinnin toteutustapa
4.2.1 Yleiskuvaus
Keskeinen arviointityön perusta on ollut ITS Finland verkoston piirissä tuotettu runsas kirjallinen sekä verkoston web-sivustoon sijoitettu aineisto, joka kattaa sekä hallinnollista että verkoston toimialaan liittyvää teemakohtaista materiaalia.
Arviointityö rakentui osaksi ITS Finland verkoston kaikille toimijoille suunnattuun jäsenkyselyyn, joka toimitettiin nimetylle verkostoyhteyshenkilölle. Lisäksi arviointitehtävä kattoi
verkoston johtoryhmän jäsenten sekä teemaryhmien vetäjien haastattelut. Yhteyksiä on myös
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otettu ITS Finland verkoston ulkopuolisiin liikenteen ja logistiikan telematiikan alan toimijatahoihin Suomessa ja myös ulkomailla. Kaikki vastaukset on käsitelty luottamuksellisina.
ITS Finland verkosto on tuottanut runsaasti sen eri lohkojen alaan liittyvää ammatillista aineistoa. Lisäksi verkosto on dokumentoinut varsin perusteellisesti oman työskentelyään. Aineistoa on saatavissa sekä julkaisuina että sähköisesti. Paras tietolähde on verkoston verkkosivusto www.its-finland.fi, josta löytyy sekä julkinen sivusto että verkoston jäsenille suunnattu extranet-osuus.
Arvioinnissa on kuitenkin ensisijaisesti käytetty hyväksi jäsenkyselyä sekä johtoryhmän jäsenten ja teemaryhmien vetäjien haastatteluja.
Arviointityö tapahtui kevään 2005 kuluessa siten, että kysely ja haastattelut sekä muu aineiston keruu ja analysointi tapahtui pääosin huhtikuun loppuun mennessä ja tulosten analysointi
ja raportointi ajoittui toukokuuhun.

4.2.2 Jäsenkysely
Kysely toteutettiin suorana verkkokyselynä ja se rakentui sekä monivalinta- että avoimista
vapaamuotoisesti vastattavista kysymyksistä.
A Vastaajan tausta
Vastaajat sijoittuivat seuraaviin taustaryhmiin: (1) julkinen sektori, (2) tutkimus ja koulutus,
(3) konsultointi sekä (4) telematiikan palveluita tai tuotteita tarjoava yritys.
B ITS Finland verkoston toiminnan tavoitteet ja niiden asettaminen
Osion tehtävänä oli koota näkemyksiä siitä, miten hyvin ja verkoston toimijoiden intressejä
vastaten verkoston alkuvaiheen toiminnassa on pystytty valitsemaan ja määrittelemään verkostotyöskentelyn keskeinen tavoiteasetelma ja idea. ITS Finland verkostolle on käynnistymisvaiheessa asetettu joukko tavoitteita. Näkemyksiä kerättiin siitä, miten onnistunut niiden
valinta on ollut ja millaista edistymistä on havaittu.
C ITS Finland verkoston käynnistysvaiheen saavutukset
Osion tehtävänä oli koota näkemyksiä siitä, miten hyvin ja verkoston toimijoiden intressejä
vastaten verkoston alkuvaiheen toiminnassa on pystytty pureutumaan ja vaikuttamaan verkoston strategiaan valittujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumiseen. ITS Finland verkostolle on asetettu joukko strategisia tavoitteita ja päämääriä vuoden 2007 loppuun mennessä
saavutettaviksi. Näkemyksiä kerättiin siitä, miten hyvin verkoston toiminnassa on tähän mennessä pystytty myötävaikuttamaan niiden saavuttamiseen.

D ITS Finland verkoston käynnistysvaiheen toiminta käytännön tasolla
Osion tehtävänä oli luodata miten hyvin verkosto on käynnistysvaiheen aikana onnistunut
rakentamaan työtapojaan ja toiminaan osapuoltensa odotuksia vastaavana yhteistyöyhteisönä.
ITS Finland verkosto on avoin yhteistyöyhteisö. Näkemyksiä kerättiin siitä, miten hyvin tähän
mennessä työyhteisön virittämisessä on onnistuttu.
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E ITS Finland verkoston toiminnan tulevaisuuden evästys
Osiossa kerättin näkemyksiä siitä, millä tavalla ITS Finland verkostoa ja sen toimintatapoja
voidaan pitkäjänteisesti kehittää edelleen siten, että verkosto säilyy elinvoimaisena ja pystyy
tuottamaan yhä paranevaa lisäarvoa ja lunastamaan olemassaolon oikeutuksensa. Tarkastelun kohdistamisen aikajänne oli tähtäin 2007-2012 eli aika meneillään olevan kolmivuotisen
projektijakson jälkeen.
4.2.3 Toimijatahojen haastattelut
Haastatellut päätahot olivat (1) ITS Finland verkoston johtoryhmän jäsenet, (2) verkoston
teemaryhmien vetäjät, sekä (3) toimeksiantajan nimeämät liikenne- ja viestintäministeriön
edustajat verkoston johtoryhmän ulkopuolelta. Lisäksi haastateltiin eräitä jäsenpiirin ulkopuolisia alan asiantuntijoita ja telemaattisten palvelujen käyttäjiä. Haastatellut henkilöt on lueteltu
tämä raportin liitteenä.
Haastattelujen aihepiiri rakentui arviointityön keskeisten tulokulmien varaan, mutta niitä hieman täydentäen:
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Verkoston kattavuus ja osapuolten sitoutuminen
Toiminnan sisältö, laatu ja vaikuttavuus
Yhteistyön toimivuus, vastuunjako ja osapuolten vaikutusmahdollisuudet
Toiminnan muodot ja verkoston koordinaation toimivuus
Alan odotukset toiminnalle ja niihin vastaaminen
Toiminnan kehittämisen linjaukset
Toiminnan voimavarat ja panostusten kohdentaminen
Verkoston saavutukset / parasta on ollut / ongelmallisinta on ollut
Kolme tärkeintä verkoston tulevan toiminnan menestystekijää

Haastattelujen tueksi laadittiin haastattelurunko, joka on tämän raportin liitteenä. Runko antoi
työlle yleisen rakenteen, mutta sitä sovellettiin ohjeellisesti siten, että haastatellut tahot saattoivat riittävästi keskittyä heidän itsensä tärkeimpinä pitämiin teemoihin ja kysymyksiin.
4.2.4 Tulosten koonti
Arviointityön aikana kertynyt aineisto analysoitiin ja tiivistettiin tulosmateriaaliksi, joka on
jäsennetty seuraavasti:
•
•
•

jäsenkyselyn tulokset
toimijatahojen haastattelujen tulokset
muut haastattelut, aineistolähteet ja havainnot

On huomattavissa, että sama asia saattaa tulla esiin useassa yhteydessä riippuen siitä, mistä
suunnasta sitä on tarkasteltu, mm. vaikuttavuuden ja toisaalta alan odotusten näkökulmista.
Eräät näkökulmat ovat luonnostaankin syvässä yhteydessä toisiinsa, esimerkiksi sitoutuminen
ja yhteistyön ilmapiiri. Tavoitteena ei ole ollut näkemysten keruusammioiden kliinisen tarkka
luokittelu, vaan hyvä peitto esitettyjen näkökulmien ja näkemysten kirjon avaamiseen kaikessa
värikkyydessään. Myös vastaajien harjoittamille erilaisille retoriikan tyyleille ja sanomisen
luontaisille aidoille väkevyysasteille on tietoisesti jätetty autenttista elintilaa. Alkuperäisvastaukset on pyritty kokoamaan muokkaamattomina.
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Kenttämateriaalin pohjalta arvioijat ovat työstäneet sekä kyselyn että haastattelujen pohjalta
lyhyitä teemakoosteita ja lisänneet niiden yhteyteen omia kommenttejaan.
Tulosten pohjalta arvioijat ovat laatineet arviointitulosten kokoavan yhteenvedon, jonka jäsennys on seuraava:
•
•
•
•

verkostolle asetettujen tavoitteiden toteutuminen
verkoston toimijoiden odotusten toteutuminen
verkoston saavuttama uskottavuus ja asema alan toimijana
verkoston saavuttamien tulosten merkitys ja vaikuttavuus.

Arviointityön tuottama tulos- ja analyysimateriaali on lisäksi pohjana tämän raportin luvuissa,
jotka käsittelevät
•
•

arvioijien suosituksia verkoston tulevaa toimintaa ajatellen, sekä
ITS Finland verkostoa case-esimerkkinä siitä, miten verkosto voi toimia osana kansallista innovointi- ja kehittämistoimintaa.

Arvioinnissa käytetyn kyselyn ja haastattelujen alat ovat tietoisesti sisällöllisesti osin päällekkäisiä, mutta myös toisiaan täydentäviä. Näin on tavoiteltu parempaa ja syvempää kattavuutta. Tämä puolestaan antaa tukevampaa perustaa tehdyille johtopäätöksille ja evidenssiä
esitetyille suosituksille.
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5 KÄYNNISTYMISVAIHEEN ARVIOINNIN TULOKSET
5.1 Jäsenkyselyn tulokset
Jäsenkysely toteutettiin verkkokyselynä ja se rakentui monivalinta- ja avoimista kysymyksistä. Monivalintatehtäviin vastaaminen tapahtui valitsemalla omaa näkemystä lähinnä vastaavat
vaihtoehdot. Avoimiin kysymyksiin vastattiin vapaamuotoisella tekstillä kuvaten vastaajan
näkemyksiä ja niiden perusteluita.
Vastaukset toimitettiin käsittelyyn nimettöminä ja kaikki vastaukset käsiteltiin luottamuksellisina. Vastaajan tunnistusta käytettiin yksinomaan varmistamaan vastaajan oikeus osallistua
kyselyyn. Kyselyyn vastaajille varattiin lisäksi mahdollisuus kyselyä täydentävään haastatteluun, jossa kokemuksia ja näkemyksiä saattoi yksityiskohtaisemmin ja myös yksilöllisemmin
välittää arvioijien tietoon. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 19 verkoston jäsenorganisaatiota, joiden tausta oli seuraava:

VASTAAJIEN TAUSTA

1 = julkinen sektori
2 = tutkimus ja koulutus
3 = konsultointi
4 = telematiikan palveluita tai
tuotteita tarjoava yritys
5 = muu elinkeinoelämä

ARVIOIJIEN KOMMENTIT
Kaikkiaan 53 kyselyn saaneesta 19 vastasi. Vastausprosenttia 35% voidaan pitää kohtalaisena silloin, kun
kyseessä on laajahko avoin tai muuten löyhempi yhteisö. Kun kyse on yhteistyöverkostosta, voidaan kuitenkin olettaa, että toimijat ovat erityisen sitoutuneita toimintaan, ainakin sen päämääriin. Tällaisessa
suunnatussa kyselyssä olisi näin ollen odottanut vielä suurempaakin vastausaktiivisuutta. Saattaa olla, että
rinnakkaisesti toteutunut tulevaisuuskyselykierros loi kuormaa, joka laimensi vastaamisaktiivisuutta. Lisäksi osa kyselyn saaneista tiesi olevansa myös haastateltavien listalla. Kysely itse tuskin oli kovin raskas
vastattavaksi; vain yksi vastaaja ilmaisi kokeneensa sen pitkänä.
Saatu otos on kuitenkin riittävän kattava, jotta kyselyn tulosten perusteella voidaan vetää johtopäätöksiä
verkostotoiminnan käynnistymisestä ja sen onnistumisesta. Toisaalta otos on sen verran pieni, että vastausten ristiintaulukointi vastaajien taustaryhmän suhteen ei ole tarkoituksenmukaista. Tausta on kuitenkin
soveltuvin osin mukana arviointiyhteenvedoissa. Tuloksia on luonnollisesti luettava rinnan haastattelutulosten kanssa.
Vastaajaosuudet toimialoittain: (julkinen 32%, tutkimus 16%, konsultointi 21% ja telematiikan palvelutuottaja 32%) kuvaavat suhteellisen hyvin itse verkoston rakennetta. Julkinen sektori vastasi keskimääräistä ahkerammin ja etenkin oppilaitokset ovat olleet erittäin aktiivisia. Nämä vertailut perustuvat arvioijien
näkemyksiin siitä, mihin luokkaan kukakin toimija kuuluu, osa heistä voi nähdä asemansa eri tavalla. Varsinkin raja konsultoinnin ja palveluntuottajan välillä on hiukan harmaa ulkoapäin katsottaessa.
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Varsinaiset kysymykset käsittivät neljä aluetta, jotka olivat seuraavat:
:
• Toiminnan tavoitteet
• Verkoston käynnistymisvaiheen saavutukset
• Käynnistymisvaiheen toiminta käytännön tasolla
• Tulevaisuuden evästykset
5.1.1 Toiminnan tavoitteet
Ensimmäisen osion tehtävänä oli koota näkemyksiä siitä, miten hyvin ja verkoston toimijoiden intressejä vastaten verkoston alkuvaiheen toiminnassa on pystytty valitsemaan ja määrittelemään verkostotyöskentelyn keskeinen tavoiteasetelma ja idea.

ITS Finland verkoston missio ja toiminta-ajatus
Kuvaus
ITS Finland on avoin suomalainen liikennetelematiikan verkosto, joka edistää liikenteen ja logistiikan telematiikkatuotteiden ja -palveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa sekä parantaa alan tunnettuutta.

Vastaajien koottuja näkemyksiä ja kommentteja
4 kertaa OK-maininta, 6 kertaa "hyvin" - maininta, 2 kertaa "kohtuullisen hyvin" - maininta
Kirjaus vastaa täysin sitä mitä on tapahtunut ja ylittää odotukseni
Toiminta on ollut mission ja toiminta-ajatuksen mukaista
Vastaa hyvin, yleistä mussutusta ja politiikkaslangiahan idea-ja strategialausumat ovat. Kiteytyksenä voisi olla:
verkosto tuottaa vuosittain vähintään x kpl uusia tuotteita/palveluja markkinoille, jäsenet osallistuvat y kpl näyttelyihin/messuille, tavoitteiden toteutuessa valtio sijoittaa kehityshankkeisiin z euroa jäsenten jaettavaksi
Tavoitteet ovat hyväksyttävät, toimenpiteet ovat joskus olleet, ymmärrettävistä syistä (ei virallista sananvaltaa jne.),
joskus odotettua vaatimattomammat
Verkoston avoimuus on riittävää. Se ovatko osapuolet avoimia askarruttaa, koska äänessä "sisäpiirin" aktivistien
ratkaisut, joilla TUOTTEILLE pyritään löytämään markkinoita ja ominaisuuksia. Uusia toimintakulttuureja ja
PALVELUJA tulisi lisätä ja painoarvoa käyttäjien tarpeisiin ettei toteuteta tekniikoita niiden itsensä vuoksi. Ihminen omaksuu asioita, joista itse kokee hyötyvänsä. Ja haluaa itselleen sisältöä ja tietomateriaalia harrastusten, arkielämisen ja työnsäkin kuvaamiseksi. Verkostoissa ratkaisut ovat liian tuoteriippuvia, liian välttäviä, liian mustavalkoisia. Oikeasti tarvittaisiin avoimuutta, läpinäkyvyyttä. Mutta rahoitus ratkaisee, logistinen ammattikunta jää
edelleen työnantajan vastuulle. Vaikka toivoisi samat ratkaisut käyvän henkilökohtaisen tai pk yrittäjän, autoilijan
ja lähettäjän sekä vastaanottajan tarpeisiin. Todellista intohimoa pieniin ja halpoihinkin ratkaisuihin ei välttämättä
panosteta tarpeeksi. Niiden markkinointiin lisää käytännön tarpeiden caseja. Tekoina kaipaisin caseja jossa todella
haluttaisiin vaikuttaa uuteen tapaan toimia, esim. Holle Holopainen rekrytoida Logistiikan kulttuurimuutoksen veturiksi, jotta ihmisellä (kuljettajalla, tavaran lähettäjällä ja vastaanottajalla) on hyvä olla, silloin ei rasitu polla ja liiketoiminnankin eli Suomi Logistiikan sisällön laatu paranee merkittävästi. Eli parannetaanko tunnettuutta nykyisin
vain ministeriöiden ja selvitysten piirissä?? Luovuus on katoamassa tai jää tekniikan rahoittamiin vain välttävimpien ratkaisuiden varjoon. Kaipaisi ideoita ja menetelmämuutoksia ilman uutta tekniikkaa, vaan olemassa olevan tekniikan ja jo tehtyjen investointien täyden hyödyn ottamista soveltamalla ja yhteismitallistamalla.
Mielestäni kuvaus vastaa erittäin hyvin niitä odotuksia joita opetuksen ja tutkimuksen suunnasta verkostolle asetetaan
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ITS Finland verkoston toimintatapojen missio
Kuvaus
Liikenteen telematiikkapalvelut ovat Suomessa kannattavaa liiketoimintaa ja monista ratkaisuista on kehittynyt menestyviä vientituotteita ja suomalainen osaaminen tunnustetaan kansainvälisesti korkeatasoiseksi.
Liikenteen ja logistiikan telematiikan kehittämisestä vastaavat osapuolet toimivat avoimessa yhteistyössä,
jossa kumppanit erilaisen osaamisensa kautta täydentävät toisiaan. Kilpailua edistetään määrittelemällä ja
toteuttamalla järjestelmät ja palvelut siten, että tuotteet palvelun eri kerroksilla kuten laitteet, ohjelmistot ja
tietopalvelut ovat yhteentoimivia. Julkinen sektori noudattaa hankinnoissaan sellaisia periaatteita ja standardeja, että kehitettävät tuotteet ovat myös kansainvälisille markkinoille sopivia.

Vastaajien koottuja näkemyksiä ja kommentteja
2 kertaa OK-maininta, 4 kertaa "hyvin"-maininta
Näiltä osin odotukset eivät vielä ole toteutuneet. Aikajänne on kuitenkin liian lyhyt oikeaoppista arviointia varten.
Viisi vuotta voisi olla sopiva aikajänne, jonka aikana tuloksia sopisi odottaa
On ymmärrettävää, että kaikilta osin ei olla vielä em. tilanteessa, koska toiminta on ollut käynnissä vasta vähän aikaa. Erityisesti yhteistyöpuolella on ITS Finlandin ansiosta edistytty. Kilpailun edistämiseen tulisi ehkä panostaa
enemmän
Toteutuessaan missio on erinomaisesti asetettu. ITS Finlandin mahdollisuudet vaikuttaa ovat toki rajalliset
Lisää konkretiaa kaivattaisiin. Tähtäin asetettu liian kauas ja siitä johtuen motivaatio osallistua ei paras mahdollinen.
Yleistä mussutusta ja politiikkaslangiahan lausumat yleisillä varoilla pääosin rahoitetuissa hankkeissa ovat. Lausumaa hymistessään voivat ministerit ja muut byrokraatit ihastella, miten tieteellisen viisaan tuntuisia puhuvat. Kiteytyksenä voisi olla: hankkeen tehtävänä on avustaa uskottaviin laskelmiin perustuen kannattavaksi osoitettavia tuote/palvelukehityshankkeita mahdollisimman nopeasti valmiiksi ja markkinoille sekä koti- että ulkomailla
Liiketoiminta ohjaa liikaa kehitystä. Pienen ihmisen tarpeita ei tyydytetä koska mielletään puuhasteluksi. Liikenteen
tekninen turvaaminen painottuu liikaa. Kaipaisi osaamisen lisäksi myös toimintamuutosten houkuttavan foorumia.
Tosin rahoittajia ja yrityksiä, joita todella kiinnostaisi jännetuppitulehdukset ja tyytyväisyys, ei juurikaan nykyisin
ole. Hankkeita joissa avoimesti tietoa voisi käyttää ja tuottaa siviilinä kuin jonkin yrityksen nimissä olisi mukava
tavata. On mahdollista, että isojen konseptit dominoivat ja toimintamallit kieroutuvat juuri tämän yksisilmäisyyden
takia. Itse näen tulevaisuudessa tapahtumia syntyvän ja tuotettavan läpinäkyvästi ja rinnakkaisesti. Siten investoinnit saadaan monipuolisemmin hyödynnettyä ja informaatio aivan uutta liiketoimintaa pureskeltavakseen. Saattaisi
olla jopa vietävissä nämä konseptit. Mutta varmaan vaikeita suojata tai ottaa hyötyä Suomeen. Logistiikka on niin
iso pelikenttä, että mahdollinen hyöty uudesta tekniikan tukemasta toimintakulttuurista tulisi mitata myös muuna
kuin tuotteiden ja palveluiden eurotuloina. Esim. näkyvyyden kautta palstatilana, sopimuksissa ja kaikessa, missä
voi käytettävyyden lisäämistä ja osapuolten tyytyväisyyttä sekä tiedon laatua korostaa. Tuntuu, että määritellään
taas kaikki perusasiat uudelleen uusille tekniikoille. Kuitenkaan todellista uskallusta (luovuutta) ei juurikaan havaitse. Kaipaisin duunarit ja taiteelliset johtajat ja graafikot tuomaan näihin ympyröihin oman panoksensa. Verkosto
voisi ruokkia uusia ajatuksia. Vietävissä voisi olla myös aineettomia tuotteita eli toimintatapoja ja käytettävyyttä.
Missio on utopistinen ja epätarkka, tuskin koskaan täyttyvä
Mission tuleekin olla hieman idealistinen. Halutun tilan kannalta missio on mielestäni hyvin kirjoitettu
Nykyinen teksti on pikemminkin tavoitevisio kuin missio. Missiokuvauksen tulisi vastata mieluummin kysymykseen "mitä ITS Finland tekee vision toteuttamiseksi" kuin "miten verkoston jäsenet toimivat, kun tavoitetila on saavutettu"
Kohtalaisesti. Verkosto voisi tehokkaammin selvittää myös ulkomaisia vientimahdollisuuksia ja erityisesti EUrahoitusta.
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ITS Finland verkostolle asetettiin käynnistymisvaiheessa joukko tavoitteita. Vastaajia pyydetiin ilmaisemaan mielipiteensä niiden tärkeydestä, sekä ITS Finland verkoston käynnistymisvaiheen työskentelystä saamiinsa kokemuksiin pohjaten näkemyksensä siitä, miten niiden
saavuttamisessa on edistytty. Tärkeyden ja edistymisen arviointiasteikot olivat seuraavat:
TÄRKEYS

EDISTYMINEN

1 = erittäin tärkeä
2 = verrattain tärkeä
3 = hyödyllinen
4 = vähemmän tärkeä
5 = toisarvoinen

1 = edistytty varsin hyvin
2 = edistytty jossain määrin
3 = edistytty vain vähän
4 = ei edistymistä

Kyselytulokset tavoitteittain olivat seuraavat:

Liikenteen ja logistiikan telematiikan palveluiden edistäminen
TÄRKEYS

EDISTYMINEN

Liikenteen ja logistiikan tunnettuuden edistäminen
TÄRKEYS

EDISTYMINEN
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Yhteensopivuuden sekä liiketoiminnan ja kilpailun edistäminen
TÄRKEYS

EDISTYMINEN

Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen ja viennin edistäminen
TÄRKEYS

EDISTYMINEN

Yhteistyöfoorumin rakentaminen ja osaamisen kehittäminen
TÄRKEYS

EDISTYMINEN

38

Ajankohtainen tiedonvälitys
TÄRKEYS

EDISTYMINEN

Vastaajien koottuja näkemyksiä ja kommentteja
Ottaen huomioon ITS Finlandin 'iän' on saavutettu jo aika hyvin vakiintunut asema ja tuloksia. Verkosto toimii juuri
niin hyvin kuin sen osapuolet.
Foorumina aktiivinen mutta riippuvainen innokkaasta veturista. Miten olisikaan, jos joku vähemmän innokas koordinoisi foorumia vain palkkaa vastaan. Tarvitaan intohimoa myös hankkeissa, ratkaisuissa ja valmistelussa. Korkeakoulututkinto ei takaa mitään vaikka se tuntuu toimialalla olevan merkittävin kriteeri päästäksesi toimialan tehtäviin jossa voisi vaikuttaa. Foorumiin tulisi voida liittyä (siviilinä) ilman työnantajan tai toimialan vaikutusta / rasitetta. Avoimuus kun oli tarpeen ja samalla innokas käyttäjäkunta voisi päästä vaikuttamaan. Sillä olisi merkitystä
varsinkin liikenteen tienvarsipalveluiden ja liikennetelematiikan parantamiseksi. Innokas yksityinen henkilö voisi
maksaa vaikka 30-50euroa / vuosi ja pääsisi vähintään seminaareihin ja saisi infoa. En tiedä vaikka tämä olisikin jo
mahdollista, mutta jos, niin pulpahti vaan ideana. Vähän niin kuin yhdistyksissä. Jonka muotoiseksi tämäkin muuttuu aikanaan kun hankkeet on tehty. Voisi olla etupainotteinen kansalaisia kohtaan.
Keskeinen este alan etenemiselle on tieliikenteen julkisten toimijoiden (Tiehallinto ja kunnat) nihkeä asennoituminen liikennetelematiikan ja etenkin sen perustan eli liikenteen ajantasaisen seurannan toteuttamiseen. Näiden toimijoiden lobbaamiseen ei ole paneuduttu juuri lainkaan.
Kovin paljon palavereja kovin monista yleisistä itsestäänselvyyksistä, lähes Potemkinin kulissien rakentamisen tapaan. Kiinteillä palkoilla tutkiskelevien paperinpyörittäjien tuottama paperi/tiedostomäärä lähentelee uskomatonta.

ITS Finland verkoston toiminta rakentuu keskeisesti strategiaprosessin varaan. Verkoston
ensimmäinen ja voimassa oleva strategia on laadittu vuosille 2004-2007. Vastaajia pyydettiin
verkoston käynnistymisvaiheen kokemuksiin perustuen antamaan arvionsa strategiaprosessista.

Strategiaprosessin hyödyllisyys
1 = ratkaisevan tärkeä
2 = erittäin hyödyllinen
3 = tarpeellinen taustaprosessi
4 = ei vaikutusta käytännön verkostotyössä
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Toteutetun strategiaprosessin läpivientikokemus
1 = liian raskas
2 = sopiva tarkkuustaso
3 = liian löyhä

Osallistumismahdollisuus strategian rakentamiseen
1 = erittäin hyvät mahdollisuudet
2 = riittävät mahdollisuudet
3 = ulkopuoliseksi jäämisen tuntu

Sitoutuminen strategiaan ja sen visiointiin
1 = sitoutuminen on ongelmatonta
2 = sitoutuminen vaatii merkittäviä ponnistuksia
3 = sitoutuminen jossain määrin epävarmaa

Strategian tarkistamisen sykli
1 = vuosittainen prosessi
2 = kerran kahdessa vuodessa
3 = harvemmin
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Millä muin keinoin näette, että verkoston visiointia voidaan ja pitäisi harjoittaa ja verkoston
toimintaa hallitulla tavalla suunnitella?
Jokaisen osallistuvan organisaation pitäisi toimittaa selkeä tavoitelausuma osallistumisensa syystä, kyvykkyydestään ao.alueella, sekä etapit joiden suhteen arvioi onnistumistaan ITS-hankkeessa
Julkisen sektorin palautetta tulisi lisätä
Keinoja kaipaisi yksittäisen kansalaisen huomiointiin. Tavoitella asioita jolla itse haluaisit toimia ja olla silti kokematta tekniikan maksullisena käyttäjänä. Visiot tulisi myös maastouttaa liikenteen käyttäjien arkipäivään. Mikä olisi
helpompaa kun toimia samoin suuntaviivoin työssä ja vapaa-ajalla ja lomilla. Kuten kännykkää käytämme asiaan
kuin asiaan. Viestin sisältö ja tapa toimia on tärkeintä. Ei millä vehkeillä sen tuottaa tai minkä poolin jäsen on. Liikenteen ratkaisut kaipaavat myös suuren käyttäytymismuutoksen onnistuakseen. Nyt todellisia käyttäytymismuutoksia ei juurikan vireillä. Tunnistamistekniikat linkittyvät luontevasti kaikkeen
Nykyinen tapa aika lailla sopiva
Tunnistettava strategiset linjaukset - ITS-Finlandin toimintamuotojen kehittämisessä - yhteisissä ja periaatteellisissa
tavoitteissa - alaryhmien kärkihankkeissa ja erillisprojekteissa

ARVIOIJIEN KOMMENTIT
Toiminta-ajatukseen ollaan tyytyväisiä, mutta mission suhteen hajontaa syntyy selkeästi enemmän. Yhtäällä
missiota pidetään idealistisuuksineen hyvänä ja toisaalla utopistisena ja epärealistisena. Lieviä terminologiaepäselvyyksiäkin on havaittavissa (strategia-missio-tavoitetila-visio). Kirjattujen tavoitteiden takana
myös seistään ja yleensäkin tavoitteet periaatteessa hyväksytään.
Kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä ei nähty kyselyn vastauksien perusteella kuuluvaksi kärkitavoitteiden
joukkoon. Siitä huolimatta yli puolet vastaajista on kuitenkin rankannut sen joko erittäin tärkeäksi tai verrattain tärkeäksi. Muiden kirjattujen tavoitteiden osalta arvosana ”erittäin tärkeä” on tullut vähintään kahdeksalta vastaajalta. Kenenkään vastanneen mielestä yksikään tavoitteista ei ole toisarvoinen. Yhteistyöfoorumin
rakentamisessa ja osaamisen kehittämisessä, liikenteen ja logistiikan tunnettuuden edistämisessä sekä ajankohtaisessa tiedonvälityksessä on onnistuttu hyvin. Tärkeäksi koetun tavoitteen ”yhteensopivuuden sekä
liiketoiminnan ja kilpailun edistäminen” suhteen on edistytty heikommin.
Lisäksi vastaukset ilmentävät verkoston riippuvuutta energisestä veturista ja että tulokset ovat mittakaavassa
toiminnan tähänastiseen kestoon verrattaessa. Jotkut vastaukset viittaavat prosessin raskauteen; paljon paperia ja palavereja, sekä koettuun etäisyyteen kentän ja yksityisen ihmisen asemaan ja tarpeisiin. Samoin esiintyy huolta konkretiasta, aitojen telemaattisten tuotteiden ja palveluiden kehittymisestä ja verkoston roolista
ja todellisesta voimasta tässä kohdin.
Strategiaprosessiin liittyvät kysymykset kirvoittivat pääasiassa keskilinjan vastauksia (hyödyllinen, sopiva,
riittävä). Poikkeuksena sitoutuminen strategiaan ja sen visiointiin: eniten vastauksia sai vaihtoehto "sitoutuminen jossain määrin epävarmaa".
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5.1.2 Verkoston käynnistymisvaiheen saavutukset
Osion tehtävänä oli koota näkemyksiä siitä, miten hyvin ja verkoston toimijoiden intressejä
vastaten verkoston alkuvaiheen toiminnassa on pystytty pureutumaan ja vaikuttamaan verkoston strategiaan valittujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumiseen.
ITS Finland verkostolle on asetettu joukko strategisia tavoitteita ja päämääriä vuoden 2007
loppuun mennessä saavutettaviksi. Perustuen ITS Finland verkoston käynnistymisvaiheen
työskentelystä saatuihin kokemuksiin, vastaajia pyydettiin kertomaan miten hyvin verkoston
toiminnassa on tähän mennessä pystytty myötävaikuttamaan niiden saavuttamiseen sekä millainen ITS Finland verkoston merkitys niiden edistämisessä ja saavuttamisessa jatkossa tulee
olemaan. Asteikot olivat seuraavat:

VAIKUTUS TÄHÄN MENNESSÄ

VAIKUTUS JATKOSSA

1 = erittäin hyvin
2 = verrattain hyvin
3 = jossain määrin
4 = hyvin vähän
5 = ei vielä lainkaan

1 = oleellinen
2 = merkittävä
3 = positiivinen, mutta ei merkittävä
4 = melko merkityksetön

Automaattinen hätäviestijärjestelmä tieliikenteeseen on toteutettu valtakunnan kattavasti ja
järjestelmä on soveltuvin osin toteutunut myös raide- ja vesiliikenteessä.
VAIKUTUS TÄHÄN MENNESSÄ
VAIKUTUS JATKOSSA

Ajantasaisen liikenneinformaation keruu on toteutettu yhtenäisenä valtakunnallisena järjestelmänä sekä liikkuvien ajoneuvojen seurantaan että anturijärjestelmiin perustuen päätieverkolla ja suurilla kaupunkiseuduilla alue kerrallaan.
VAIKUTUS TÄHÄN MENNESSÄ
VAIKUTUS JATKOSSA
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Ajantasainen liikenneinformaatio on saatavilla sovellusten ja palvelujen lähtötietona siten,
että kilpailu palvelujen tuottamisessa on mahdollista; em. informaatioon perustuvat keli-,
häiriö-, ruuhka- ja matka-aikatietopalvelut ovat saatavilla eri jakelukanavissa
VAIKUTUS TÄHÄN MENNESSÄ
VAIKUTUS JATKOSSA

Joukkoliikenteen aikataulu- ja reittitietopalvelut sekä ajantasainen joukkoliikenneinformaatio ovat saatavilla siten, että kilpailu sovellusten ja palvelujen tuottamisessa on mahdollista;
em. informaatioon perustuvat sovellukset ja tietopalvelut ovat saatavilla eri päätelaitteissa ja
jakelukanavissa.
VAIKUTUS TÄHÄN MENNESSÄ
VAIKUTUS JATKOSSA

Joukkoliikennevälineiden ja -asemien langatonta monisisältöistä jakelukanavaa kokeillaan
aikataulu-, opastus- yms. tiedon jakelussa suurilla kaupunkiseuduilla ja kaukoliikenteessä.
VAIKUTUS TÄHÄN MENNESSÄ
VAIKUTUS JATKOSSA
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Tavaran ja palvelujen perille toimittamisen seurannan yhteisesti määritellyt käytännöt ovat
saatavilla kuljetustoimialalle suunnatuissa päätelaitteissa, sovelluksissa ja palveluissa.
VAIKUTUS TÄHÄN MENNESSÄ
VAIKUTUS JATKOSSA

Kuljetuksen ajantasaisten poikkeamatietojen välitykseen on toteutettu yleinen, kuljetustapahtuman kaikkia osapuolia palveleva ratkaisu.
VAIKUTUS TÄHÄN MENNESSÄ
VAIKUTUS JATKOSSA

Liikenteen telematiikan järjestelmäarkkitehtuurin kuvaus ja sen toteuttamista palvelevat
rajapintamääritykset myös ajantasaisen liikenne- ja kuljetusinformaation osalta on laadittu
ja saatavilla.
VAIKUTUS TÄHÄN MENNESSÄ
VAIKUTUS JATKOSSA
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Ajantasaisen liikenneinformaation keruuta ja hyödyntämistä koskevat, kilpailua ja sektorien
välistä yhteistyötä edistävät pelisäännöt on julkaistu.
VAIKUTUS TÄHÄN MENNESSÄ
VAIKUTUS JATKOSSA

Liikenteen telematiikan hyödyt on tehty laajasti tunnetuiksi ja kuvaukset aatavilla olevista
sovelluksista, palveluista ja ratkaisuista on koottu hakemistoksi.
VAIKUTUS TÄHÄN MENNESSÄ
VAIKUTUS JATKOSSA

Vastaajien koottuja näkemyksiä ja kommentteja
Päätöksiä ITS Finland ei voi tehdä, mutta voi tiedottaa, antaa suosituksia ja toimia kanavana LVM:ään ja LVM:stä.
Kovin yleisellä tasolla olevaa profetiaa on nähty
Foorumin innostuksen vaaliminen (lisääminen) takaa menestyksen. Mikäli kilpailevat verkostot syntyvät Logistiikan sisällön tuotannon toimialalle, niin sitten jää nähtäväksi mikä merkitys on ITS verkostolla ja sen innokkaalla
koordinaattorilla. Tähän asti henkilöitynyt uskottavaan karismaattiseen persoonaan. Tämä on myös riski verkoston
menestymiselle. Merkitys riippuu myös liian paljon osallistuvista organisaatioista ja niiden avoimuudesta ja halusta
parantaa maailmaa. Valtiovallan tahtoa tulisi kuvata selkeämmin.
ITS Finland on monessa mukana, mutta aika usein päätoimija on joku muu, joka toisin on aika usein ITS Finlandin
jäsen
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ARVIOIJIEN KOMMENTIT
ITS Finland verkoston vaikutuspotentiaalin näkökulmasta erityisesti kohdat 2. Ajantasaisen liikenneinformaation keruu on toteutettu yhtenäisenä valtakunnallisena järjestelmänä sekä liikkuvien ajoneuvojen seurantaan että anturijärjestelmiin perustuen päätieverkolla ja suurilla kaupunkiseuduilla alue kerrallaan
sekä 5. Joukkoliikennevälineiden ja -asemien langatonta monisisältöistä jakelukanavaa kokeillaan aikataulu-, opastus- yms. tiedon jakelussa suurilla kaupunkiseuduilla ja kaukoliikenteessä todettiin työkohteiksi, joissa verkostolla on erityisen huomattavia toistaiseksi realisoitumattomia mahdollisuuksia.
Ilmaistut mielipiteet viittaavat myös siihen, että verkoston tulevan toiminnan ennuste on varsin riippuvainen toisaalta koordinaattorin ja toisaalta muutaman avainasemassa olevan toimijan vaikuttimista ja näiden
ottamasta roolista verkostossa.

5.1.3 Käynnistymisvaiheen toiminta käytännön tasolla
Osion tehtävänä oli luodata miten hyvin verkosto on käynnistymisvaiheen aikana onnistunut
rakentamaan työtapojaan ja toimimaan osapuoltensa odotuksia vastaavana yhteistyöyhteisönä.
ITS Finland verkosto on avoin yhteistyöyhteisö. Perustuen ITS Finland verkoston käynnistymisvaiheen työskentelystä saatuihin kokemuksiin, vastaajia pyydettiin kertomaan miten hyvin
verkoston toiminnassa on tähän mennessä onnistuttu yhteisölle tärkeissä asioissa. Tärkeyden
ja edistymisen arviointiasteikko oli seuraava:

ONNISTUMINEN TÄHÄN MENNESSÄ
1 = erittäin hyvin
2 = melko hyvin
3 = tyydyttävästi
4 = heikosti

Verkoston toiminnan tuloshakuisuus
ja tavoitteellisuus

Osapuolten sitoutumisen aste verkostotyöskentelyssä
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Jäsenten näkemysten esille saaminen
ja vaikutusmahdollisuudet

Jäsenpalveluiden sisältö ja laatu

Kokousten ja tilaisuuksien valmistelu,
anti ja jälkihoito

Teemaryhmätoiminta

Verkoston sisäinen tiedotus ja tiedonvälitys

Verkoston ulkoinen tiedotus ja tiedonvälitys

Verkoston kattavuus toimijaluokkamielessä ja jäsenmääränä

Tulosten leviäminen ja hyödyntäminen
kentällä
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Verkoston toiminnan koordinaation
toimivuus

Reaktioherkkyys ja vastaamiskyky
alan odotuksiin

Vastaajien koottuja näkemyksiä ja kommentteja
Merenkulun osalta reaktioherkkyys ja vastaamiskyky ei ehkä ihan vastaa sitä mitä sopisi odottaa. Toisaalta merenkulkuun ja siihen liittyvään kuljetuslogistiikkaan liittyviä osapuolia on toiminnassa mukana kovin vähän. Odotuksia
ei siis pitäisikään asettaa kovin korkealle
ITS Finland on vielä pieni tekijä, eritoten logistiikassa. Ajan mittaa asema täytyy vakiinnuttaa.
Projektibyrokraatit toimivat kiitettävästi, heidän tulosajurinsa ovat ilmeisen selkeästi määritellyt rahoituksen jatkumisen suhteen
Koordinaattorin vierailut ja osallistuminen teemaryhmien kokouksiin on varmistanut niiden aktiivisuuden. Valtavan
"kakun" laadun ja innokkuuden säilyttäminen on haaste. Koen ITS verkoston kovasti henkilöityvän, vaikka ansiokasta vastuun jakoa on havaittavissa. On jonkinmoinen riski verkoston menestymiselle
Koordinaattorin pitäisi paljon nykyistä enemmän keskittyä palvelujen käyttöönoton edistämiseen ja lobbaamiseen
kuin teknologiakehityshankkeiden ideointiin
Toiminta välillä hieman poukkoilevaa - olisi hyvä viedä asiat aina loppuun asti. T&K-ideoiden kehittelyn sijaan
toiminnan painopisteen tulisi olla toteutusten edistämisessä

Lisäksi vastaajien toivottiin kiteyttävän verkostotoiminnasta saamansa kokemukset vastaamalla vapaamuotoisesti seuraaviin kolmeen kohtaan:
Verkostotoiminnassa mielestämme parasta on ollut........
Näkee miten monista paikoista on saatu maksajia mukaan, sopivia yhteistyökumppaneita löytynyt. Eri osapuolien
välisen yhteistyön edistäminen sekä teematyöryhmien toiminta
Kontaktoituminen, itse verkottuminen, eri alojen toimijoiden tunnistaminen ja toimintasektoreitten hahmottaminen,
yhteyksien saaminen eri tahoihin, koonnut yhteen eri alueiden toimijat, alalla tapahtuvista hankkeista saadaan kokonaiskuvaa
Uusien tekniikoiden esittely, mm. RFID-teknologia
Hyvä ja alansa hallitseva toiminnan vetäjä
Koonnut yhteen eri alueiden toimijat, alalla tapahtuvista hankkeista saadaan kokonaiskuvaa, tiedon saanti ajankohtaisista hankkeista ja toimijoiden tapaaminen, tiedonvälitys
Aktiivinen keskustelu, keskustelut eri toimijoiden välillä, jolloin paremmin ymmärretään näkökantoja
Intohimo, tahto, verkoston periaatteellinen avoimuus, tuoteriippumattomuus, toimittajariippumattomuus,
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Verkostotoiminnassa ongelmallisimpana asiana olemme kokeneet.........
Toiminta on keskittynyt ehkä liikaa suhteellisen pienen sisäpiirin ympärille. Tämä on pienessä maassa jossain määrin väistämätöntä, mutta voisi olla hedelmällistä etsiä myös uusia asiantuntijoita ja näkökulmia ydinryhmän ulkopuoleltakin. Uusien ja etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolisten tahojen ei ole välttämättä helppo liittyä aktiivisesti
mukaan. Kokoukset ovat lähes aina pääkaupunkiseudulla, joka on toki tärkeä, mutta ei ainoa mahdollinen vaihtoehto. Kohdeasiakkaiden saaminen mukaan toimintaan.
Ulkomaankuljetusten logistiikkaan liittyvän keskustelun vähäisyys. Tavaraliikenteeseen liittyvien palveluiden ja
sovellusten kehittäminen. Merenkulkuun ja siihen liittyvän kuljetuslogistiikan osapuolten puuttuminen, esim. tullilaitos.
Ei sellaisia ongelmia, joita ei aika hoitaisi.
Ainakin alussa toiminta tuntui keskittyvän liikaa henkilö- ja kevyeen liikenteeseen.
Raha / rahoitus ratkaisee valitut hankkeet. Oman organisaationi sitoutumattomuus ja yleinen kiinnostus yhteisiin
asioihin. En ole henkilökohtaisesti voinut vaikuttaa, niin paljon kuin olisin halunnut. Omat aikataululliset ja taloudelliset rajoitteet
Konkreettisten palveluiden syntymisen hitaus, eri toimijoilla niin erilaiset intressit.
Samalla kun valmistellaan omien ideoiden pohjalta hankkeita, samat ideat pompahtavat esiin koordinaattorin taholta, mistä syntyy kitkaa.
Raportit hyvin yleistä tasoa, käytännönläheinen ja toteutuskelpoinen ote hukassa

Mielestämme verkostotoiminnan keskeisimmät menestystekijät ovat seuraavat:
Isosta materiaalimäärästä voi syntyä oivalluksen kultahippu
Verkostoituminen ja kontaktoituminen. Konkreettisten hankkeiden tukeminen
Riittävä kattavuus toimialalla. Ajantasaisen informaation saatavuus ja jakelu.
Hyvä ja alansa hallitseva toiminnan vetäjä on ITS Finlandin menestyksessä keskeisessä asemassa.
Eri toimijoiden mukaan saaminen ja toiminnassa mukana pitäminen. Aktiivinen ote toiminnassa. Laaja-alainen aiheiden käsittely, ei liikaa yhden liikennemuodon tai osa-alueen painottamista.
Avoin tiedonvaihto ja ideointi.
Riittävän avoin yhteistyö verkoston osapuolten välillä
Mielestäni juuri tuoteriippumattomuus, toimittajariippumattomuus.
Valtiorahoituksen suhde kaupalliseen palvelutuotantoon pitää ensin selvitä, lisäksi kilpailuttamisen järkevöittäminen ja kilpailuoikeudelliset asiat tarkistettava.
Yhteiset tavoitteet
Hyvin hoidettu hallinnointi Hyvin hoidettu ulkoinen ja sisäinen tiedotus Mukana olevien sitoutuminen ja työpanos
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ARVIOIJIEN KOMMENTIT
Käytännön toiminta saa kautta linjan hyvät arvosanat. Pientä puutetta on havaittavissa ”tulosten leviäminen ja
hyödyntäminen kentällä” – toiminnassa. Toisaalla tunnustetaan itse verkostotoiminnan rajalliset vaikutusmahdollisuudet tähän. Toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta asia on keskeinen ja huomionarvoinen.
ITS Finland verkoston toimintakentän laajuuden haaste heijastuu kommenteissa koskien merenkulun asemaa,
logistiikan roolia, koordinaattorin kapasiteettia sekä siinä, ennätetäänkö kaikki asiat viedä loppuun saakka
kun uusia jatkuvasti ilmaantuu kuvaan. Logistiikan rooli esiintyy vastaajakommenteissa usein; sen määrittely
ja rajaus ITS Finland kentässä vaatii ilmeistä täsmennystä.
Parhaimpana asiana verkostotoiminnassa ovat olleet itse verkostoituminen, kontaktit, tapaamiset sekä tiedonvälitys. Samat elementit toistuvat kysyttäessä verkostotoiminnan menestystekijöitä.
Ongelmallista on ollut sekä tavoitteiden toteutuskelpoisuudesta vakuuttuminen, eräät painotusasiat kuten
kevyt vs. raskas liikenne ja logistiikan huomioon ottamisen tapa tässä yhteydessä.

5.1.4 Tulevaisuuden evästykset
Osio keräsi näkemyksiä siitä, millä tavalla ITS Finland verkostoa ja sen toimintatapoja voidaan pitkäjänteisesti kehittää edelleen siten, että verkosto säilyy elinvoimaisena ja pystyy
tuottamaan yhä paranevaa lisäarvoa. Tarkastelun aikajänne oli tähtäin 2007-2012 eli aika meneillään olevan kolmivuotisen projektijakson jälkeen. Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa
seuraaviin väittämiin/ehdotuksiin. Vastaamisasteikko oli seuraava:

KANNANOTTO
1 = täysin samaa mieltä
2 = jokseenkin samaa mieltä
3 = jokseenkin eri mieltä
4 = täysin eri mieltä

Verkoston toiminnassa kannattaa suuntautua enemmän seuraamaan kansainvälistä
kehitystä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia

Verkoston toiminnan rahoituksessa tulee
vastedes tukeutua enemmän julkiseen rahoitukseen
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Verkoston toiminta tulee alun projektivaiVerkoston jäsenkuntaa tulee aktiivisesti laaheen jälkeen järjestää yhdistysmuotoisena tai jentaa kattavuuden parantamiseksi
muuna vastaavana vakiintuneena organisaatiomuotona

Verkoston toiminnan tulee ensisijaisesti palvella jäsenkuntansa välittömiä intressejä

Vastaajien koottuja näkemyksiä ja kommentteja
Liian laaja tuettu pohdiskelu taivaita syleilevistä aiheista on kovin kallista pienen kansakunnan vähäisten voimavarojen tuhlaamista.
Jäsenkuntaa pitää laajentaa, jotta tyydyttävä rahoitus voitaisiin taata. Valtion rahoitus on pitkällä aikavälillä epävarmaa. Ensimmäisen kysymyksen osalta haluaisin sanoa, että monissa kehityshankkeissa on ehdottomasti seurattava kansainvälisiä standardeja ja kehitysaskelia.
Siis mikäli tavoitellaan Suomilogistisia ja meille liikenteen pullonkauloja. tulee avoimuutta laajentaa ja tukea painokkaasti muidenkin kuin jäsenistön tarpeita. Eli valtiovallan ja kansalaisten ja kaikkien yritysten tarpeita vastaten?
Pitää olla malttia hakea pitkän tähtäimen hyötyjä koko jäsenkunnalle jäsenkunnan lyhyen tähtäimen hyötyjen sijaan
(jotka näkyvät lähinnä yksittäisten jäsenten välittöminä hyötyinä).

Lisäksi vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa verkostolle parhaiten sopivista rooleista valitsemalla seuraavasta listasta mielestään neljä tärkeintä verkoston tulevaan tehtäväkenttään ja
julkiseen ilmeeseen sopivaa roolia:
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VERKOSTOLLE SOPIVIMMAT ROOLIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

tutkija ja selvitysten tekijä
alan toimijoiden edunvalvoja ja puolestapuhuja
seurantatiedon kerääjä ja tietopalvelija
poliittisten linjausten ja sääntelyn asiantuntijaelin
aloitteiden aktiivinen tuottaja
kehittämishankkeiden valmistelija ja läpiviejä
alan kansainvälisen organisaation Suomen osasto
alan koordinaattori ja projektitoimiston hoitaja
kansallinen valistaja ja palveluiden markkinoija

Lisäksi muotoiltiin, että verkoston roolina voi olla näkyvä alan aktiivinen verkottaja ja kokoava voima.
Vastaajia pyydettin edelleen kertomaan mielipiteensä siitä, mihin tasoon verkoston toiminnassa tulisi ensisijaisesti keskittyä:

VERKOSTON TOIMINTATASO
1 = strateginen taso
2 = taktinen taso
3 = operatiivinen taso

Vastaajia pyydettiin myös kertomaan mielipiteensä siitä, missä määrin verkoston toiminnassa
tulevaisuudessa tulee keskittyä eri alueisiin. Vastaamisasteikko oli seuraava:
KANNANOTTO
1 = keskeisin toiminta-alue
2 = varsin tärkeä
3 = merkittävä
4 = jätettävissä taustalle

Teknologiakehitys

Sovellukset ja palvelut
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Yhteistyömallit ja yhteistyöfoorumin
tarjoaminen

Vastaajien koottuja näkemyksiä ja kommentteja
Muut menevät ohi kun suomalaiset pohtivat 60-luvun stalinistien tavoin palavereissa mitä mieltä ovat itsestään ja
omasta erinomaisuudestaan. Tuloksia on haettava nopeasti !
Ei kannata puuhastella alueilla, joilla on jo vakiintunut toimijakenttä vaan keskittyä siihen alueeseen, jolle foorumi
alunperin perustettiin ja johon sitä haluttiin: Liikennetelematiikan käyttöönoton edistämiseen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Vastaajia pyydettiin kertoman mielipiteensä siitä, missä määrin verkoston toiminnassa tulevaisuudessa tulee soveltaa alueellisia tasoja ja painotuksia. Vastaamisasteikko oli seuraava:

KANNANOTTO
1 = keskeisin taso
2 = varsin tärkeä
3 = merkittävä
4 = jätettävissä taustalle

Paikallinen ja seudullinen toiminta

Kansallinen toiminta

53

Kansainvälinen toiminta

Lisäksi vastaajilta kysyttiin mielipidettä siitä, mitä panostusmuotoja tulee toiminnassa tulevaisuudessa suosia. Seuraavassa saatuja vastauksia:
Talkoohenkinen panostus

Tarjouskilpailut ja niihin perustuvat tilaukset

Ei vähääkään, eihän sitä toimihenkilöistyneessä byrokratiasuomessa kukaan yleensäkään tee.

Ainut selkeä ja oikea toimintamalli, kaupallinen nopea ja
laadukas ketju tuottaa asioita tehokkaasti

Jossain määrin

Enemmän

Esim. virkamiehet osallistuvat kokouksiin "viran puolesta".
Yritysten edustajat myös. Talkoohenkeä löytynee tätä kautta.

Riittävätkö resurssit?

Tämä sopinee hyvin. Yritykset ja yhteisöt voivat tiedottaa
omasta toiminnastaan ja sponsoroida tapaamisia. Yhteistyötä voi hyvin muodostua eri toimijoiden kesken sopivissa
hankkeissa.

Ehdottomasti

Tietyssä mittakaavassa jatkuvasti
Kokoukset ja työpajat
Ei realistinen
Myös siviilit verkoston voimavaroiksi. En tiedä millä keinoin.

Ei oikein taida sopia verkostolle.

Kehityshankkeet, selvitykset ja tutkimukset
Tämä on käytännössä ainoa toimiva
Tarjouskilpailuja ja tarvittaessa tukea niihin jostain.
Sopivissa tapauksissa
Vain selkeästi määriteltyyn tarpeeseen perustuen, vältettävä
erityisesti toistuvia ja itseään ruokkivia selvitystöitä

Tämän tulisi olla verkoston pääasiallinen toimintamuoto,
sillä mukaan tulevat ne, joita asia aidosti kiinnostaa

ITS Finland verkoston nykyinen vuosittainen toimintabudjetti on luokkaa 275.000 euroa. Vastaajilta kysyttiin onko tämä vuosittainen taso heidän mielestään riittävä, kun otetaan huomioon verkoston toiminnan luonne ja tavoitteet:
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VERKOSTON TOIMINTABUDJETIN TASO
1 = ylimitoitettu
2 = riittävä
3 = alimitoitettu

Toiminnan mitoitukseen ja rahoitukseen liittyen kysyttiin lisäksi:
Millä keinoin toimintabudjetin tasoa tulisi mielestänne pyrkiä nostamaan, mikäli se toiminnan
tuloksellisuuden ja uskottavuuden parantamisen näkökulmista nähdään tärkeänä?
Lisää jäsenia - isompi budjetti. Osapuolet. Mukanaolijat panostavat
Ensin edelleen lisäämällä ITS Finlandin näkyvyyttä, merkittävyyttä ja arvovaltaa. Sen jälkeen maksavaa jäsenistöä
lisäämällä, joka helpottuu, kun edellinen tavoite täytetään. Julkaisutoiminta?
Uskottavuutta konkretian kautta eli tienkäyttäjät, pk-yritykset mukaan vakuuttumaan tulevaisuuden konseptien
mahdollisuuksista.

Miten verkoston toiminnan tuloksellisuutta ja hyödyllisyyttä pitäisi mielestänne mitata?
Aikaansaadut myyntitulot ja katteet hankkeista. Uudet tuotteet ja palvelut jotka saatu markkinoille. Syntyneet uudet
pysyvät työpaikat ilman tukea. Julkiselta sektorilta vähentyneet työpaikat, kun on pystytty kehittämään vastaava
palvelu edullisemmin toimivaksi markkinaehtoisesti ilman tukia tai verovaroja
Jäsenistön määrän kehitys ja kattavuus eri toimialoilla. Kotimainen kehitys absoluuttisin mittarein. Esim. ajoneuvopäätelaitteiden määrä. Tekniikan kehitys verrattuna ulkomaihin: sovellusten määrä ja niiden käyttöaste. Mukaan
myös sähköiset ilmoitustavat: esim. sähköinen rahtikirja ym.
Säännöllisesti uusittavia vaikuttavuussselvityksiä?
Erilaisten yhteistyöhankkeiden määrällä ja niihin osallistuvien verkoston jäsenten määrällä sekä kyseisten hankkeiden onnistumisasteella.
Järjestön ehdottamien toimenpiteiden ja projektien toteutumisaste.
Tämäntyyppisesti. Hyvä että käynnistystä arvioidaan, kuitenkin tämä on hiukan turhan pitkä ja perusteellinen kysely
Muulla kuin rahalla. "Osuiko ja upposko" tyytyväisyys, looginen riskitön realistinen odotus ja tavoitettiinko se. Selittäviä tekijöitä jää koskien ITS riippumattomia. Jossittelua tulisi välttää. Tämä ei-euromääräinen mittaaminen voisi
kiinnostaa aiheina esim. jotain opiskelijoita (muitakin kuin korkeakouluja ja ammattioppilaistoksia) kesätöinä.
Vaikka tehtäväksi sivistystoimen piikkiin laajempanakin tyytyväisyys-laatu-realistisuus kysymyksenä. Jos ei tälle
kesälle ehdi niin seuraavalle vielä laajempana. Nykyinen euromitattavuus ei sovellu kaikkeen. Tilausta olisi jatkaa
keskustelua uusista arvoista (niistä perinteisemmistä mittareista).
Tavoitteiden saavuttamista vasten
Jäsenten tyytyväisyyttä "panos-tuotos"-suhteeseen mitattava säännöllisesti, myös oleellista jäsenmaksujen mitoituksen kannalta
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ARVIOIJIEN KOMMENTIT
ITS Finland verkoston merkittävin tehtävä on yhteistyöfoorumin tarjoaminen alan toimijoille. Toimijakantaa
on pyrittävä täydentämään, sillä pyrittäessä tuote- ja palveluläpimurtoihin ei riitä, että yhteistyöasetelma on
liian yksipuolisesti vain liikenteen ja kuljetusten logistiikan ytimen kattavaa. Palveluiden tavoitettavuus ja
vaikuttavuus vaatii muiden yhteiskunnan tahojen mukanaoloa ja myös suoraa kansalaiskontaktia. Toiminnan
ydin on kansallinen taso. Aktiivisuus kansainvälisellä tasolla on myös välttämättömyys alan kehityksen seuraamiseksi ja ymmärtämiseksi sekä suomalaisten toimijoiden kaupallisten ja muiden etujen edistämiseksi.
Verkostolle sopivimmiksi rooleiksi koettiin seuraavat: (1) kansallinen valistaja ja palveluiden markkinoija,
(2) aloitteiden aktiivinen tuottaja ja (3) kehittämishankkeiden valmistelija ja läpiviejä. Näiden roolien täydentäjäksi sopii ehdotettu: (4) alan aktiivinen verkottaja ja kokoava voima.
ITS Finland verkoston tulevaisuutta luotaavat väittämät yleensä, tosin vaihtelevin painotuksin, hyväksyttiin.
Julkisen rahoitusosuuden lisäämistarpeesta ei oltu vakuuttuneita; toiminnan tuloksellisuuden tulee rohkaista
lisääntyvään muualta tulevaan lisärahoitukseen. Haastattelutulokset antanevat lisävaloa tähän asiaan.
ITS Finlandin toimijoille jaettuna intressinä sovellus- ja palvelukentän edistäminen on koettu keskeisemmäksi
kuin teknologiapainotteinen suuntautuneisuus. Haasteellista on yhteensovittaa alan pitemmän tähtäimen intressit ja esitetyt toiveet saavuttaa nopeita konkreettisia tuloksia.
Verkoston toiminta ei saa liiaksi "rutinoitua" toisteiseksi omia prosessejaan pyörittäväksi yhteisöksi, vaan sen
on pystyttävä vastaamaan viiveettä muuttuviin toimijakunnan ja alan tarpeisiin. Talkoohenkeä, lähinnä toimijoiden omaa aikaa, ja tilattavia palveluita tarvitaan molempia.
Toiminnan tuloksellisuuden arviointiin tarvitaan selkeitä kriteerejä. Panos-tuotos, panos-vaikuttavuus-, penetraatio-, käytön määrä- yms. mittareita kaivataan itse asiassa sekä alan oman kehityksen monitorointiin sekä
alan yhteistyön, tässä ITS Finlandin, toiminnan seurantaan. Hyvin kohdistettuja selkeitä benchmark- ja indikaattorimittareita kaivataan.

5.2 Toimijatahojen haastattelujen tulokset
ITS Finland verkoston toimijatahojen haastattelujen avulla täydennettiin ja syvennettiin jäsenkyselyn antamaa kuvaa ITS Finland verkoston käynnistymisvaiheesta. Haastattelut kohdistettiin ITS Finland verkoston johtoryhmän jäseniin, verkoston teemaryhmien vetäjiin sekä
eräisiin toimeksiantajan nimeämiin liikenne- ja viestintäministeriön edustajiin verkoston johtoryhmän ulkopuolelta. Myös valittuja verkoston ulkopuolisia tahoja lähestyttiin. Haastatellut
henkilöt on lueteltu tämä raportin liitteenä.
Haastattelujen rakenteellisena tukena oli haastattelurunko, joka on tämän raportin liitteenä.
Haastattelujen tulosaineiston koonti on perustunut haastattelurunkoon ja oli asiaryhmittäin
seuraava:
Verkoston kattavuus ja osapuolten sitoutuminen
Toiminnan sisältö, laatu ja vaikuttavuus
Yhteistyön toimivuus, vastuunjako ja osapuolten vaikutusmahdollisuudet
Toiminnan muodot ja verkoston koordinaation toimivuus
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Alan odotukset toiminnalle ja niihin vastaaminen
Toiminnan kehittämisen linjaukset
Toiminnan voimavarat ja panostusten kohdentaminen
Verkoston saavutukset, paras anti ja ongelmakohdat
Verkoston tulevan toiminnan tärkeimmät menestystekijät
ITS Finland toimijatahojen haastatteluissa kertynyt aineisto raportoidaan anonyymisti asiaryhmittäin. Ensin kuvataan mahdollisimman autenttisesti esille otettuja näkemyksiä ja kannanottoja. Tämän jälkeen, edelleen asiaryhmittäin, esitellään arvioijien laatimia tiiviitä koosteita ja arvioijien omia teemakohtaisia johtopäätöksiä.

5.2.1 Verkoston kattavuus ja osapuolten sitoutuminen
Osion haastatteluissa luodattiin toimijanäkemyksiä koskien ITS Finland verkoston jäsenkunnan kattavuutta ja edustavuutta määrällisesti, toimialoittain ja asiantuntemuksen suhteen. Samoin selvitettiin jäsenistön toimintaan sitoutumisen syvyyttä, osallistumisen motiiveja, sitoutumisen esteitä ja rajoitteita sekä sen parantamisen keinoja.

HAASTATELTUJEN LAUSUMAT
Jäsenmäärä on kehittynyt positiivisesti ja lähestynyt Suomen mittakaavassa kriittisenä massana pidettävää tasoa - omavaraiseen toimintaan alkaa olla eväitä.
Hyvä kattavuus on onnistuttu saavuttamaan.
Kaikki oleelliset toimijatyypit löytyvät, yksittäisiä firmoja puuttuu
VTT ja yliopistojen läsnäolo hyödyllistä ja hedelmällistä.
Muistettava ero määrällisen ja toimialakattavuuden välillä. Nyt runsaasti konsultteja ja viranomaisia - liian vähän mediaa (Sanomat, MTV, radioasemat jne.) ja loppukäyttäjiä sekä aitoja palvelurakentajia - tällöin tapahtuisi hyppäys "realismiin". Samoin lisää sisältötuotantoa. Mukaan myös automaahantuojat, vakuutusyhtiöt, päivittäistavaratoimittajat...
Suhteellisen kattava verkosto, Finnet ja liikennöitsijät mukaan. Voisiko olla enemmänkin kaupunkeja tai kuntia edustettuna?
Eri tekniset platformit ja jakelukanavat mukana - mutta missä on broadcast?
Edustavuutta löytyy - ei vielä kuitenkaan kunnon kattavuutta - mm. lisää kaupunkeja, lisää yrityksiä.
RHK, vähän joukkoliikenneliikennöitsijöitä mukana, Autoliitto (häiriönhallinnan käytännön asiantuntija), media
(MTV3, nykyään vain paikallisradiot mukana välittämässä tietoa), vakuutusyhtiöitä ei ehkä tarvita mukaan.
Hyvä kombinaatio toimijoita - enemmän vielä mukaan "tienvarsitoimijoita".
Verraten suuri joukko toimijoita - meneekö toiminnalta fokus ja terä - liikaa tavoitteita - joudutaan kompromisseihin.
Suomessa kokonaisuutena ottaen vain vähän liikennetelematiikan todellisia osaajia ja ymmärtäjiä - tarvitaan lisää alan
perusopetusta sekä täydennyskoulutusta.
.
Liikennetelematiikan osaaminen Suomessa on (vielä) suppeaa - välineenä harvojen hallussa, jolloin kiinnostus ja työkohteet suuntautuvat paljolti heidän prioriteettiensa mukaan.
Merkittäviä osapuolia mukana - hyvä pohja tutustua toisiin, mutta päästy jo tässä vaiheessa pitemmällekin. Lisää kenttätason toimijoita tarvitaan rinkiin mukaan.
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Toimijatahojen täydentymisen näkökulmasta pitäisi päästä kehittäjäverkostosta enemmän soveltajaverkoston suuntaan.
Samalla arvoketjuteeman ympärillä tehtävä työ saisi enemmän painoa. Kattavuuden paranemisen avulla myös rinnakkaistarkastelussa: julkisen hallinnon palveluvelvoitteet vs, yksityissektorin tuote/palvelutarjonta syntyisi sekä syvempi
että laajempi ideointi ja aloitepohja. Myös multimodaalius yli liikennemuotojen saisi enemmän pohjaa - tässä yhteys
myös logistiikkaosuuteen.
Siirtymä kehittäjien verkostosta kohden soveltajien verkostoa olisi toivottavaa.- suuri harppaus ja haaste!
Saisi olla selkeästi lisää yrityssektorin toimijoita ja vaikuttajia.
Nokian jäsenyys lisää painoarvoa - tuo merkittävän "kattavuuslisän".
Logistiikkapuolella aukkoja.Logistiikan toimijat puuttuvat, onko logistiikka edes mielekäs teemaryhmä? Ilmailun edustus ja RHK ovat myös puutteita.
Logistiikkatoimijoita puuttuu, KTM:kin voisi olla logistiikkaintressien edustajana mukana. Miksi toisaalta esim.
Schenker tulisi verkostoon, antamaan ideoita, ehkä? Logistiikkapalveluyritykset ehkä ajattelevat, että heidän tarpeensa
tyydyttyvät automaattisesti tieliikenteen edellytyksiä parannettaessa (lähinnä tiesääpalvelut ja häiriötiedot).
Logistiikan telematiikan rooli ja edustus vielä aika avoin - kuljetusliikkeet, huolinta, yleensä tavaravirtojen asema ITS
Finland asetelmassa - edelleen johdannaisena RFID, tagit,....
Kattavuudessa vielä aukkoja: logistiikka, vakuutusyhtiöt, pankit, autoteollisuus tai sitä lähellä olevat tahot....
Julkisessa hallinnossa SM, STM - julkiset toimijat usein tarkkoja mandaateistaan - ministeriöiden väliset rajat ja kenelle mikäkin aihepiiri "kuuluu"..
Tieliikennepainotteisuus - rautatiet ja ilmaliikenne puuttuvat - merenkulku vain "ohuesti" mukana. Toisaalta näillä
sektoreilla oma vahva perinteensä - ehkä kuitenkin jotain uutta voitaisiin yhdessä löytää...
Suora kansalaisnäkökulma näkymätön - vaatisi tosin huolellisen valmistelun, mutta oikein hoidettuna olisi ilmeisen
hedelmällinen.
Sitoutumisesta voi sanoa, että johtoryhmän ulkopuolelta on toiminnassa käytännön tasolla mukana n. 10 aktiivijäsentä.
Usealle verkostojäsenelle mukanaolon syynä on pelkästään näkyvyys ja sen kautta tuleva (pieni?) uskottavuuden lisäys.
Toiminnan ydin muodostuu aktiivijäsenten ympärille, mukana on paljon jäseniä ”kannatuksen vuoksi”, eli pääasiassa
näkyvyyssyistä.
Osallistumisen motiivit jäsenkohtaisia, yleensä kombinaatio omista suorista tavoitteista ja odotetuista synergiahyödyista - yhteisen pöydän merkitykseen näyttää olevan uskoa.
Kukin osapuoli panostaa omista lähtökohdistaan - näin pitää ollakin.
Sitoutumisen kriteerinä toiminnan luonne - onko kyseessä kahvikerho+runsaasti materiaalia vai joku muu.
Sitoutumista edistää parhaiten hallitusti yhteiseksi koettu bisnes.
Sitoutumista toisaalta ohjelma/projekti kehittämiseen, toisaalta aitoon verkostotyöhön - eron ymmärtäminen....
Sitoutumista on ihan kohtuullisessa mitassa - odotukset jatkosta ovat positiivisia.
Useimmat mukana verkostoituakseen
Sitoutumisen ulkoisessa näkymisessä eroja - kuuntelijat vs. aktivistit. Sitoutuminen voi silti olla yhtä syvää...
Esteinä tai ainakin hidasteina vielä tässä vaiheessa telematiikan "uutuus" liikennesektorilla, jolloin esiintyy hidasteena
rakenteellista institutionaalista konservatismia. Liikennesektorin dilemma: pitkän aikajänteen infratyö ja väylärakentamisen perinne vs. nopealiikkeinen palveludynamiikka - yhteensovituksen haaste.
”Tosiarkkiin” sitoutuminen on laihaa, onko arkkitehtuurien kehittämisvastuu tosiaan ITS Finlandilla? Ydinporukka on
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sitoutunutta ja keskustelu hedelmällistä; kansallinen strategiakeskustelu käydään nimenomaan ITS Finland verkostossa.
Sitoutuminen tapahtuu ja mitoittuu toimijoiden yksilöllisten kiinnostusten kautta - mikä on luonnollista.
Parannusvaraa on innovaatiovoiman muuntamisessa palveluiksi ja edelleen käytännön vaikutuksiksi - innovaatiot usein
törmäävät "kankeuden seinään" - muutoksen voimat eivät helpolla saa läpimurtoja kentällä - saadaanko AINOohjelman hankkeet niitä tuottamaan?
Parannusvaraa tilaaja/tuottaja asetelman hallinnassa.
Palavereja muuallakin kuin Helsingissä tai matkakulujen kompensaatio kuvioon mukaan jotenkin.
Vaadittavat (talkoo)resurssit kokousteluun ongelmana, riskinä: miksi maksaisin siitä, että saan tehdä ilmaista työtä?
Laajennettu johtoryhmä edistää sitoutumista - päättäjien läsnäolo on signaali asioiden tärkeydestä - "syytä olla paikalla"-ilmiö.

ARVIOIJIEN KOMMENTIT
Kattavuuden arvioinnissa on syytä käyttää eri tarkastelukulmia. Jäsenmäärä ja sen kehittyminen yleensä
antaa erään näkökulman. Kun otetaan huomioon toiminnan laaja ala ja tavoitteiden moninaisuus, jäsenmäärää voidaan pitää kohtuullisena, ainakin näin käynnistymisvaiheessa. Toiminnan vaikuttavuuden ja kenttäuskottavuuden varmistamiseksi sen piiriin on kuitenkin saatava mukaan lisää aktiivitoimijoita, joko jäsensuhteessa tai muulla tavoin eri aktiviteetteihin osallistuen. Haastattelut heijastavat melko selvästi tätä tahtoa,
vaikkakin myös tähdennetään, että tärkeintä on saada mukaan ne tahot, jotka ovat kehityksen todellisia käytännön tason toimijoita.
Toinen näkökulma asiaan on aukottomuus suhteessa alan edistymisen kannalta keskeisimpiin ajovoimina ja
hallinnoijina esiintyviin tahoihin. Tässä havaitaan toistuvasti aukkojen olemassaolo. Kaikki liikennemuodot
eivät ole edustettuina. Logistiikan asema ja rooli on vielä selkeytymätön ja heijastuu aukkotarkasteluun.
Lisäksi nähdään, että reaaliaikaisen liikennetiedon potentiaalisen hyväksikäytön kannalta moni toimijataho
puuttuu. Edelleen, ajatellen telematiikkaan pohjaavien ratkaisujen ja palveluiden leviämistä laajaan yritys-,
viranomais- ja kansalaiskäyttöön, moni toivottu toimija tiedotuksen ja median puolella ei ole edustettuna.
Kysytään missä on broadcast. Syitä aukkojen esiintymiseen on monenlaisia, perustuen esimerkiksi tiukkaan
mandaattiajatteluun, yhteistyö- ja synergiaetujen epävarmuuteen tai näkymättömyyteen, tai epävarmuuteen
tarpeesta osallistua työhön, joka käsittelee vielä uutta ja vakiintumatonta alaa. Monessa haastattelussa otettiin näihin aukkoihin selkeästi kantaa.
Kolmas näkökulma tarkastelee jäsenkunnan edustavuutta niillä keskeisinä pidettävillä sektoreilla, jotka ovat
mukana toiminnassa. Tältäkin osin aukkoja on nähtävissä. Sektorin edustaja tai edustajia löytyy, mutta ei
siinä määrin, että voisi sanoa tietyn sektorin olevan edustavasti katettuna, varsinkin kun monelle sektorilla
kentällä vallitsee kilpailutilanne, jossa toimijoilla on eri näkemys tai strategia suhteessa omaan sektoriinsa.
Tämä voi tietenkin olla ongelmallista, kun esimerkiksi tietyn sektorin virallinen näkemys tai kanta tarvittaisiin. Haastatteluissa tämä näkökohta tuli ymmärrettävästi eniten esille julkisen hallinnon edustajien toimesta.
Eräs näkökulma on myös se, onko ITS Finland verkoston piirissä kattavasti paras mahdollinen liikenteen ja
logistiikan telematiikan asiantuntemus, sekä tutkimuksen että soveltamisosaamisen mielessä. Tästä näkökulmasta tilanne lienee varsin hyvä; asiantuntemusta löytyy sekä suoraan jäsenkunnan piirissä että jäsenkunnan ammatillisten kontaktien, suhteiden ja verkostojen kautta. Haastatteluissa ei kovin näkyvästi oltu huolissaan tästä seikasta - tosin viitattiin asiantuntijoiden määrän yleiseen niukkuuteen ja tarpeeseen saada heitä
koulutettua lisää.
Sitoutumisen osalta haastattelut heijastavat myönteistä asennoitumista ITS Finland verkostossa toimimiseen.
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Havainto kuitenkin on, että aktiivitoimijoiden joukko verkostossa on lukumääräisesti melko suppea. Tässä
on kuitenkin huomattava, että näkyvä aktiivisuus on oleellinen, mutta kuitenkin vain eräs mittari motivoituneisuudesta ja sitoutumisesta. Moni jäsen hyödyntää verkkoa tutustuakseen uuteen alaan ja sen potentiaaliin,
mutta yksilöityjä ehdotuksia tai kannanottoja ei vielä ole valmiina ojentaa kohden yhteistä pöytää.
Sitoutumiseen vaikuttaa myös oleellisesti se, miten verkostossa pystytään toiminaan yhteisymmärryksessä
tilanteissa, joissa näkökannat ja ehdotukset toiminnan suuntaamisesta voivat paljonkin erota toisistaan. Kyse
on yhteisten nimittäjien löytymisestä ja niihin sitoutumisesta. Haastatteluissa tuotiin jossain määrin esille
näitä seikkoja, ehkä tiivistyen siihen, miten laajemmat, osin kansallisen tason tavoitteet ja niiden edellyttämä
pitempi aikajänne suhteutetaan siihen nopeaan tempoon, jolla halutaan tuottaa konkreettisia tuotteita ja palveluita markkinoille. Tähän liittyvät myös maininnat perinteiden inertiasta ja nykyhetken edellyttämästä
dynaamisesta paineesta sekä seikoista, jotka hidastavat etenemistä käytännön tasolla, kuten tilaaja/tuottaja asetelman hallinta ja hankintasäännöstöt.
Haastattelut viestittävät, että ITS Finland verkostolla on sitoutumista edistävä mandaatti ja omalla alallaan
kansallinen tunnustettu asema, jossa käydään strategista koko alaa koskevaa keskustelua. Tätä sitoutumista
edistävät selkeästi aistittu liikenne- ja viestintäministeriön näkyvä panos, Nokian mukanaolo sekä päättäjätahojen kiinnostus, jossa yhteydessä haastatteluissa moneen otteeseen viitataan johtoryhmän laajennettuihin
kokouksiin.
Talkootyöt ja muut ilmaispanokset verottavat jonkin verran mahdollisuuksia osallistua toimintaan aktiivisemmin, samoin eräissä tapauksissa etäisyydet ja matka-aika. Tällöin käytännön syistä osallistuminen voi
jäädä vähemmälle vaikka henkistä sitoutumista olisikin runsaasti.

5.2.2 Toiminnan sisältö, laatu ja vaikuttavuus
Osion haastatteluissa haettiin näkemyksiä toimintakentän laajuudesta (scope) ja sen painopisteasetelmasta sekä sen tarkoituksenmukaisuudesta ja kiinnostavuudesta. Samoin kerättiin näkemyksiä toiminnan laadukkuudesta sekä verkoston toiminnan vaikutusarvosta verkoston
sisällä ja sen ulkopuolella.

HAASTATELTUJEN LAUSUMAT
Toiminta vielä alkuvaiheessaan, mikä tarkoittaa etsimistä sisällön muotoutumisessa - oltava malttia, ollaan vasta oppimiskäyrän kiihdytysvaiheessa. Tässä ehkä kokemusoppia NAVI-ohjelmasta.
ITS Finland on vasta nuori verkosto, toiminta on vasta jäsentymässä, mutta verkosto tulee olemaan huomattavasti vaikuttavampi.
Opittava näkemään metsä puilta - isot asiat vs. hetken intuitiot ja "spontaanit syöksyt".
Keskustelu verkostossa painottuu liikaa käynnissä oleviin hankkeisiin, koska ne koetaan turvallisiksi aiheiksi. Isommat
asiat jätetään ratkaisematta ja siksi pienet asiat ja detaljihankkeet korostuvat.
ITS Finlandin tavoitteet sinänsä kohdallaan.
Sisällössä tulisi olla sijaa myös yleisemmin "liikkumisen tukemiselle" - kytkentä henkilökohtaiseen navigointiin yms.
palveluihin.
Logistiikan osuus ja rooli epäselvä, tavaraliikenne, raskaat kuorma-autot liikenteessä - mitä muuta?
Toiminnan kannalta keskeinen kokonaisuus hyvin hallussa.
Jossain määrin näköalattomuutta - homma vähän hajoaa....
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Toiminnan laaja-alaisuuden ongelmat/riskit - osapuolten intressit erilaisia - siitä johtuen odotukset ja kontribuutiot
myös - toimeksiantoja ITS Finlandilta vs. muut tavoitteet.
Pitäisikö fokusoida tavoite eli tehdä voimakkaampi jako osiin: (1) tutkimukset ja selvitykset, (2) kansainväliset yhteydet ja kansainvälinen toiminta ja (3) konkreettinen tuote/palvelu promootio eri tavoin.
ITS Finlandin toimesta tehdyissä selvitystöissä ja niistä kilpailutuksessa varmistettava laatu - tarvitaan hyvät pelisäännöt ja parhaiden asiantuntijoiden saaminen kaiken kaikkiaan toimintaan mukaan - toistaiseksi vielä paljon kuuntelijoita
ja vähän aktiivipuhujia ja -tekijöitä.
Pitäisikö työnjakoa selkeyttää: ITS-Finland edistämään palveluiden konkretiaa yritysyhteistyössä - AINO orientoituu
tutkimukseen - ministeriölle kansainvälinen ym. yleinen toiminta.
Pitäisi päästä pureutumaan kehityksen pullonkauloihin ja poistaa niitä.
Konkreettisia aloitteita ei tule helposti ja riittävän nopeasti ulos.
Public/private asetelman avaaminen ja perkaaminen - miten saadaan toimimaan paremmin?
Alan kehittymisen ja tuote/palveluelinkaarisyklin nopeutuminen - miten hallitaan paremmin - ITS Finland voisi edistää
ymmärrystä yhteistyöfoorumina.
Toiminnan pääsisällöksi yhteiskunnalle keskeisten konkreettisten palveluiden rakentaminen - tapahtuuko tällä rintamalla tarpeeksi vai hajaantuuko panosta liikaa (mm. messuosastot ulkomailla, pienhommien käynnistely ja kilpailutus)
Onko liikaa alan yleistä edustamista - menee liian "kerhomaiseksi" - fiksun tuntuista, mutta fokus ehkä hämärtyy...
Enemmän aktiivista ja innovatiivista palveluideointia, tieliikelaitoksella tuntuu olevan tätä otetta....
Suunta kohden varsinaisia palveluita.
Hankeideoiden työstäminen tärkeää - nyt kuitenkin vahvasti T&K painotteista - tarvitaan enemmän aloitteita, joilla
tähdätään "toimeenpanoon" ja sitä kautta vaikuttamiseen kentällä - päästävä "uskovaisten kehästä" oikeasti kentälle päättäjät mukaan - ministeriö voisi raivata tilaa kotirintamalla - tiehallinto ja isot kaupungit voimakkaammin mukaan lisää ulospäin suuntautuvaa lobbausta.
Puuttuva toimintamuoto, johon tulisi profiloitua: lobbaustoiminta eli toiminta jäsenorganisaatioiden äänitorvena poliitikkoihin ja päättäjiin päin. Kontaktipinta mediaan saisi olla laajempi.
ITS Finlandin toiminnalla on vaikuttavuutta.
Vaikuttavuuteen tarvitaan median ajovoimaa - ITS Finlandissa ehkä käytettävä entistä enemmän...
Palveluiden jakelussa muistettava konvergenssin voima - mediat ja rinnakkaiset siirtotiet - radion digitalisointi jne.
Verkkokapasiteetti odottaa kuormaa - missä on ryntäys? Saako ITS Finland omalta osaltaan vauhtia aikaan?
Jääkö ohjelmista yms. hankkeista kestävää perintöä ja vaikutusta vai kuihtuuko eteneminen rahoitusruiskeella tuetun
vaiheen päättyessä?
Suomeen ei mahdu kerralla kovin montaa "isompaa juttua", keskityttävä kerrallaan muutamaan - ei liikaa pirstaloitumista kun resursseja rajallisesti.
Palvelukulttuurin kehittämisessä tärkeää yhteiskunnallinen ote - ei vain rajattuja kohdepalveluita erityisryhmille.
Fokukseksi konkreettiset palvelut, eritoten kotimaassa.
Vaikuttavuudessa rohkaisevaa edistymistä - tiemaksujärjestelmät ja VARO esimerkkeinä.
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Erittäin hyviä hankkeita laatuvaikutelmaltaan ovat eCall ja FCD.
VARO esimerkki, missä ITS auttoi olemassaolollaan - tarjosi impulssille hoito- ja käsittelypaikan sekä myötävaikuttavan voiman - nyt osapuolia on ilmaantunut, tosin ansaintalogiikassa on vielä selvittelyä...
ITS Finland voi foorumina ottaa teemoja sisään "sulatukseen ja kypsyttelyyn" - siitä eteenpäin ohjelmaehdotuksiksi tai
muiksi aloitteiksi. Teemojen haistelun tulee kattaa eri lähteitä - myös yritysmaailman signaalit.
Vaikuttavuuden mahdollisuuksia osoittavat eCall sekä VAMOS, joissa ITS Finland on ollut aktiivinen myös ulospäin.
Liikenneministeriön ja Tekesin yhteistyö ohjelmatoiminnassa ja verkostojen lisätuella antaa vaikuttavuudelle potkua.
Yhteispeli Tekesin kanssa toimivaa ja myös vaikuttamiskanava - Tekes seuloo omilla kriteereillään aloitteita ja läpäisyjä on ollut.
Miten arvoketjuajattelu ja arkkitehtuurit maan rajat ylittävissä kohteissa - mahdolliset yhteydet (TEDIM, Interreg...)
Kyse ei enää "teknologian ajosta", vaan myös yhteiskuntapoliittista kysyntää ja imua kuten turvallisuus, ruuhkahallinta
jne. - kysynnän ja tarjonnan välille vahvistumassa dialogia ja samalla ITS Finlandille vaikutuspintaa. Tekniikka integroituu prosesseihin ja tuottaa siten aitoja vaikutuksia.
Vaikuttavuus toteutuu monien osapuolen yhteistoiminnan ja reagointien kautta - esimerkkinä tiemaksualoite - tarvitaan
geneeristä teknologiaa, yhteiskunnallista linjanvetoa (mm. liikenteen arvottaminen) , budjettitalouden näkökulmaa sekä
kansalaisnäkökulma. Palvelukonseptit kehittyvät tässä "ristiaallokossa" - voisiko ITS Finland auttaa tässä...
Suuri yleisö saatava jotenkin prosessiin mukaan - vaikutukset kentällä keskeisiä.
Suunnitteilla oleva Heureka-näkyminen on hyvä avaus kansalaisten suuntaan.
Asiat kehittyvät omalla painollaan - ITS Finland vaikuttaa kiihdyttämällä evoluutiota (tilaisuuksiin tarttuminen, esim.
otollisten aikaikkunoiden hyödyntäminen) - siinä sen lisäarvo.
Arvovalta ja sitä kautta toiminnan vaikuttavuus pitää saavuttaa, ansaita - se ei tule automaattisesti, arvovaltaa ITS Finlandissa ollaan keräämässä ja oikeaan suuntaan liikutaan. Uskottavuutta on nostettava rahankäyttäjien, päätöksentekijöiden ja strategisista linjauksista vastuussa olevien toimijoiden suuntaan.
Dilemma ja samalla fokustekijä: pienillä toimijoilla innovatiivisuutta ja ideoita, mutta ei "muskelia" päästä eteenpäin ja
markkinoille - isoilla luontaista inertiaa, mutta muskelivoimaa. Tarvitaan yhteistä konkreettista etenemistä, mm. pilotointiportfolioiden kautta.
Vaikuttamisessa ollaan vasta lähtökuopissa - pitäisi olla enemmän näyttöjä, jotka voidaan esitellä ymmärrettävällä
tavalla laajemmilla foorumeilla.
Nyt tarvitaan rohkeaa otetta ja kokeilutahtoa - aktiivista konkretiaa ajavat ottakaa askel eteenpäin ja tulkaa näkyviin
yhteiskunnallisesti pitävin sanomin (turvallisuus, sujuvuus.....) - olisiko tässä ITS Finland - toimintaryhmän paikka?
Vaikuttavuusmittareita on etsitty - aikaansaannosten määrä jne.
Vaikutusarvo mitataan viime kädessä uusien palveluiden penetraation kautta - ja ollaanko palveluista valmiita maksamaan?
ITS Finland verkoston "ansio" menestyksistä saatava asianomaisten yksittäisten toimijoiden lisäksi näkyviin.
Kyse on liikenteen telematiikan pohjan luomisesta - isommat vaikutukset nähtävissä vasta 2010-2015.
Telematiikan rooli vielä melko tuntematon - ei vielä laajasti heijastunut esimerkiksi kuntiin tai valtionhallintoon. Tiehallinto ilmeisesti lähdössä liikkeelle...- ITS Finland voisi tässä prosessissa kiihdyttää kehitystä.
ITS Finland verkoston/foorumin vaikuttamismahdollisuus ja välinearvo sellaisen aloitteiden julkistajana, joille ei muuten löydy, eri syistä, yksittäistä omistajaa/ajajaa.
Termi ITS vieras laajemmissa piireissä - ei avaudu. Tulisiko käyttää: "telemaattiset palvelut".
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ARVIOIJIEN KOMMENTIT
ITS Finland verkosto elää vielä käynnistysvaihettaan, jossa käydään edelleen keskustelua toiminnan painopisteistä ja työskentelytavoista. Yleisesti ottaen haastattelut heijastavat mielipidettä, jonka mukaan käynnistyksen keskeiset linjaukset strategiamuodostuksen, toimintasuunnitelmien ja työskentelytapojen osalta ovat
olleet onnistuneita. Keskeiset foorumit ja työtavat on onnistuttu konstruoimaan ja verkostotyöskentelyssä on
päästy hyvään alkuun.
Toiminnan todellinen luonne ja sen toimivuuden haasteet ilmenevät kuitenkin vasta työskentelyn yhteydessä. Tällöin myöskin käydään se keskustelu, jossa käytännössä mitataan millä tavoin eri toimijat ovat käsittäneet toiminnan tavoitteet suhteessa omiin odotuksiinsa. Tässä kohden haastattelut toivat esiin joukon seikkoja, jotka kaipaavat lisää työstämistä, ja voivat myös vaikuttaa tulevan toiminnan järjestämiseen. Tämä työstäminen on osin kokous- ja yksittäistyöskentelyä, mutta myös kokemusten keruuta jo tapahtuneesta. ITS
Finland verkostolla on jo kokemusperäistä oppia, jota haastatteluissa on tuotu esiin. Tilitystä on tehty monesta näkökulmasta:
Jotkut haastatellut kokivat toiminnassa sirpaleisuutta ja isojen ja pienien asioiden esilletuloa ja käsittelyä
rinnakkain siten, että keskittyminen on ollut hankalaa. Pelkona on, että suurille koko alan kannalta tärkeille
asioille ei jää riittävästi painoa yksittäisiltä hankkeilta. Selvitykset ja yksittäiset hankkeet ajavat yli.
Toinen toiminnan laajuuden ja fokuksen kannalta oleellinen seikka on välittömän liiketoimintalähtöisen
tuote- ja palvelunäkökulman ja yhteiskuntatason infrastruktuurinäkökulman rinnakkaiselo, ottaen myös
huomioon em. näkökulmille ominaiset aikaikkuna- ja tempoerot. Kyse on ilmeisesti paitsi tämän hetken
toimenpiteiden priorisoinnista, myös polkujen strategisesta valinnasta: joko (1) eteneminen yhteiskunnallisten tavoitteiden ja argumentoinnin kautta tai (2) liiketoimintalähtöisesti. Asetelma näkyi haastatteluissa
enemmän tai vähemmän näkyvänä. Polut ovat toki molemmat perusteltuja, yleisen ITS Finland strategian
mukaisia, ja toisiaan täydentäviä, mutta rajallisten resurssien vuoksi on tehtävä valintoja, jotta uskottavia
tuloksia saadaan. Avainkysymys on: onko nyt liikaa kompromissia ilmassa vai pitäisikö tehdä selkeämpiä
valintoja.
Verkoston toiminnan laajuuteen ja fokukseen liittyvät myös haastattelukommentit ITS Finlandin suhteesta
alan tutkimus- ja kehitystyöhön. ITS Finland nähdään tässä eri rooleissa; pienimuotoisena toimeksiantajana,
lausuntoja tai mielipiteitä tarjoavana asiantuntijaverkostona sekä tutkimus- ja kehittämisaloitteiden tuottajana ja rahoituksen järjestelijänä. Tässä on tietenkin osalla toimijoista myös suoria odotuksia. Verkoston suhde
Tekesin suuntaan on ilmeisen toimiva.
Liikenteen ja logistiikan telematiikka on uudisalue, joka kohtaa monia erilaisia esteitä ja hidasteita. Haastatteluissa viitataan useaan otteeseen asenteellisiin hidasteisiin, jotka jarruttavat uusien telemaattisten tuotteiden
ja palveluiden käyttöönottoa.. Halutaan korostaa, että ITS Finland verkoston eräs keskeinen fokus olisi nykyistä näkyvämmin systemaattinen ja kohdistettu esteiden ja hidasteiden raivaus, edellytysten luonti läpimurroille ja sillanpääasemien luominen sekä palveluliiketoiminnalle että palveluiden käytölle. Esille tuotiin
myös, että maassa on verkkokapasiteettia, joka odottaa uusien palveluiden mukanaan tuomaa kuormaa.
Edelliseen kohtaan eri tavoin liittyviä elementtejä ovat mm. haastatteluissa esiintuodut työkohteet: (1) public/private/partnership-osaamisen kehittäminen liikenteen ja logistiikan kentässä, (2) lobbaustoiminta laajalla
rintamalla kattaen keskeisiä vaikuttajia ja päättäjiä sekä (3) yritys- ja erityisesti kansalaisrintaman avaaminen
kohdistetuissa alan mahdollisuuksien ja palveluiden esittelyissä (hyvänä esimerkkinä Heureka-yhteistyö).
ITS Finland verkoston on astuttava ulos "uskovaisten" ammatillisesta sisäkehästä ja alettava vaikuttaa kaikilla rintamilla.
ITS Finland verkoston potentiaalin kannalta mielenkiintoinen on näkemys, jossa verkosto pystyy integroi-
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maan toisaalta suurten toimijoiden volyymiin, kapasiteettiin ja vaikuttaja-arvoon perustuvaa kehittämis- ja
markkinointivoimaa ja pienten dynaamisten yritysten innovointikykyä ja ennakkoluulottomuutta. Verkosto
voisi tältä pohjalta luoda merkittäviä win-win - asetelmia ja toimia alan edistymisen "kiihdyttämönä".
ITS Finland verkoston hankeaihiot ja aloitteet ovat paitsi verkostoaktiivisuuden indikattoreita, myös toiminnan laajuuden ja painopisteasetannan peilejä. Nämä aloitteet sekä projektisuhteet (eCall, FCD, VARO, VAMOS, tiemaksut jne) konkretisoivat ITS Finlandin asemaa ja suuntautuneisuutta. Verkosto osoittaa jäsenkunnan hyväksymää voimaa uusien asioiden kypsyttelyuunina ja aloitteentekijänä.
Haastatteluissa ilmeni edelleen tarvetta keskustella toiminnan laajuudesta. Logistiikan painoarvo ja asema
tuli usein esille, samoin ne erilaiset mielikuvat siitä, mitä kaikkea logistiikan piiriin kuuluu ja miten ITS
Finlandin kohdalla logistiikan osuus ja toiminta rajattaisiin. Linjanveto on tässä asiassa syytä suorittaa. Lisäksi tuotiin esille telematiikan rooli yleensä liikkumiseen ja navigointiin liittyen, ja sen kytkeytyminen ITS
Finland työkehykseen.
Haastattelut myös korostivat toiminnan mittareiden tärkeyttä. Benchmark- ilmaisimia ja indikaattoreita tarvitaan sekä alan volyymin ja potentiaalin hahmottamiseen että ITS Finland verkoston aikaansaannosten seuraamiseen ja monitorointiin. Jos suinkin käytännössä mahdollista, ITS Finland verkoston osuus alan etenemisessä pitäisi pystyä toteamaan.

5.2.3 Yhteistyön toimivuus, vastuunjako ja vaikutusmahdollisuudet
Osion haastatteluissa luodattiin toimijanäkemyksiä verkoston yhteistyöilmapiiristä ja motivaatiosta tehdä aitoa yhteistyötä, tavasta, jolla toimijoiden roolit ovat kehittyneet ja asettuneet
sekä siitä, miten kukin jäsen on voinut saada äänensä kuuluviin, vaikuttaa, sekä osallistua
verkoston päätöksentekoon.

HAASTATELTUJEN LAUSUMAT
Yhteistyö toimii huolimatta eritaustaisista toimijoista, joilla intressi- ja työtapaeroja.
Joissakin linjauskysymyksissä näkökulmien välillä aistii jännitteitä...
Ilmapiiri on oikein hyvä. Kukin voi toteuttaa omaa rooliaan ja taustansa intressejä.
Haasteena miten varsinaisia osaajia saadaan yhteistyöhön mukaan - hehän pärjäävät muutenkin.
Ilmapiirin kokeminen kiinni oman panoksen laadusta - jokainen rakentaa sitä omalta osaltaan.
Balanssi aika hyvä - vastavoimia ja dialogia - ideoiden koeponnistusta paikan päällä.
Päätöksentekoon vaikuttavat liikaa koordinaattorin näkemykset.
Suuret maksajat johtoryhmässä painottuvat päätöksissä (riski: päätökset muotoutuvat johtoryhmän tahdon mukaisiksi,
kuvaako se koko verkostokentän tahtoa – demokratian dilemma) mutta hyvin perusteltuna asioita saa menemään läpi.
Halutessaan saa äänensä kuuluville johtoryhmässä.
Tiiviimpää linjausta ja otetta liikenneministeriön suunnasta odotetaan.
Äänekkäitä moottoreita ja hiljaisempia tahoja - ylikävelyn vaaraa saattaa esiintyä - syövätkö nopeat äänekkäät hitaat
hiljaiset?
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Voi vaikuttaa ja äänen saa kuuluville hyvin.
Hyvä ilmapiiri - jokainen toki katselee asioita myös suoraan omista intresseistä päin. Yhteistyöodotuksen paine ei kuitenkaan ole "ahdistava".
Mukana voimakkaita tahtojia - ei kuitenkaan mene jyräämiseksi. On hyvä, että näkemyksiä tuodaan selkeästi ja ponnella esille.
Todellisen public/private - partnership toiminnan uskallus puuttuu - liiketoiminnan periaatteet vs. "yhteisen hyvän jakaminen kaikille"- ansaintalogiikka vs. julkinen avoin yhteiskunnan tarjoama palvelu - tarvitaan linjanvetoa.
Pystytäänkö toimimaan yhdessä vai ainoastaan tekemään selvityksiä - jäädäänkö hurskastelun tasolle vai saavutetaanko
oikeaa dynaamista konkreettista tahtotilaa. Päästävä aidosti jalkauttamaan ideoita ja konsepteja.
Aika suuria kokonaisuuksia tarjotaan päätettäväksi - olisiko "porrastetumpi" eteneminen paikallaan.
Aloitteissa päästy eteenpäin - niissä sukset melko hyvin samaan suuntaan.
Jonkin verran pelätään, että joku vie ideat. Ideat syntyvät itse asiassa muualla (verkostojäsenten sisäisissä prosesseissa),
verkosto toimii ideoiden testausalustana.
Yhteistyön tiivistymistä havaittavissa kotimaisten yritysten välillä.
Johtoryhmäkokoukset laajennetulla kokoonpanolla ladanneet yhteistyöhön positiivista energiaa ja uskoa.
Pienten "piperrys"tehtävien kilpailutus hajoittaa kenttää ja voi huonontaa ilmapiiriä.
Ministeriön ja Tiehallinon ääni kuuluu eniten, runsaasti suhteellisen passiivisia jäseniä mukana. Toisaalta on lähes
luonnonlaki, että suomalaisessa palaverissa 90% läsnäolijoista ei kommentoi mitään käsiteltävistä asioista millään tavoin. Ei kyllä ole kiellettyä olla mukana passiivisena, mutta olisiko silti mietittävissä mekanismeja passiivisten aktivoimiseksi?
Ilmapiiri tuntuu avoimelta - intressiristiriidat eivät näytä kärjistyneen. Ehkä joitain jännitteitä on aistittavissa: virkakoneisto vs. "toimijat", driverit vs. "maan hiljaiset".
Joskus tuntuu, että kovin ääni ratkaisee...

ARVIOIJIEN KOMMENTIT
Haastatteluiden mukaan ITS Finland verkostossa on vallitsevana hyvä ja rakentava ilmapiiri. Todetaan, että
yhteistyön tiivistymistä on tapahtunut, ja että esimerkiksi aloitteiden työstämisessä on havaittu hyvää yksituumaisuutta.
Haastateltavat toivat myös esille, että erinäisiä jännitteitä on olemassa. Ne johtuvat paljolti niistä verkoston
toimintaan liittyvistä näkemys- ja painotuseroista, joihin on viitattu kohdissa 5.2.1 ja 5.2.2 (aikajänne, yhteiskunnallinen näkökulma versus liiketoimintalähtöisyys, public/private partnership reunaehdot, ideoiden
jalkautustapa konkretiaan, jne.). Vaikka näkemyseroja tuodaankin aika ajoin ponnekkaasti ja äänekkäästi
esille, asiaa ei nähdä ilmapiiriuhkana, vaan ollaan toisaalta tyytyväisiä siitä, että näkemyksiä ei piilotella ja
eri kannat tuodaan selkeästi yhteiseen foorumiin. Verkostolla on sisäistä joustoa käsitellä niitä, tosin hiljaisemmat jäsenet saattavat tuntea jäävänsä joskus jalkoihin, vaikkakaan kukaan ei todennut etteikö ääntään
saisi kuuluville jos vain niin tahtoo. Totuus kuitenkin lienee, että se miten omat näkemykset saavat yhteisössä vastakaikua, koetaan ainakin osin ilmapiirikysymyksenä.
Potentiaalisina "jännitelähteinä" tai ilmapiiriuhkina mainittiin pientoimeksiannot ja niiden yhteydessä suoritettava kilpailutus, jossa jäseniä voi olla vastakkain. Esiintynee myös pelkoa tai varautuneisuutta sen suhteen, viekö joku muu ideat, joita tuodaan avoimessa hengessä yhteiseen pöytään. Tuntemuksia oli myös sen
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suhteen, että ns. "isot jäsenet" ohjaavat toimintaa voimakkaasti ja tunnettiin huolta siitä, onko "rivijäseniä"
rohkaistu riittävästi oman äänen käytössä. Koordinaattorin voimakas panos tuli tässä kohden myös esille.
Liikenneministeriöltä toivottiin tässä tiiviimpää linjaavaa otetta.
Haastattelujen näkökulmasta ITS Finland verkosto on laajasta jäsenkunnastaan ja toiminta-alastaan huolimatta päätöksentekokykyinen. Konkreettisia askeleita on pystytty ottamaan, tosin myös on todettu, että kerralla päätettävät kokonaisuudet ovat toisinaan varsin laajoja ja porrastetumpaa prosesssia voisi niissä tapauksissa harkita. Muistutetaan myös, että verkoston yhteisen tahtotilan syvyyttä ei vielä välttämättä konkreettisesti ole jouduttu tosissaan mittaamaan.

5.2.4 Toiminnan muodot ja koordinoinnin toimivuus
Osion haastatteluissa haettiin näkemyksiä verkoston sisäisten toimintamuotojen ja -tapojen
tarkoituksenmukaisuudesta ja toimivuudesta sekä käytännön toimien ja palveluiden sujuvuudesta. Lisäksi kerättiin näkemyksiä ja kannanottoja koskien verkoston toiminnan koordinointia ja koordinaattorin roolia.

HAASTATELTUJEN LAUSUMAT
Strategia on tukevalla pohjalla - näkökulma riittävän laaja.
Edetty strategian viitoittamalla tavalla - ehkä odotuksia paremminkin.
Strategia osunut hyvin kohdalleen - tehdään sitä mitä pitää.
Tärkeintä saada alan toimijat yhteen - stimuloivaa - voi syntyä ennalta-arvaamattomia oivalluksia.
Muodoilla jämäkkä harmonia - homma kulkee kuin juna - prosessi ennakoitu.
Fokus markkinoiden hakemisessa ja niiden avaamisen toimissa.
Verkoston arvo selkeä - pelikentän tuntemuksen paraneminen.
Toimintamuotojen kirjo varsin hyvä.
Antaa hyvän alan kehittymisen "tuntosarveilun" työkalun.
Verkoston itseisarvon varjelu korostuu liikaa.
Jalkautuuko strategiasisältö ja myös tulevaisuustyöskentelyn anti - varmistettava kunnollinen konkretia.
Ottaako tässä ITS Finland kansallisen telematiikkastrategian ajuriroolin - miten kunnat voivat kytkeytyä mukaan?
Millä mandaatilla ITS Finland oikein toimii - kenen asiaa se ajaa?
Liikaa paperia - liian vähän actionia.
Johtoryhmäkokoukset OK, tosin yleensä venyvät - toisaalta tarvittaisiin jämäkkyyttä, mutta tilaa pitäisi myös olla yhteiselle pohdiskelulle ja keskustelulle.
Pitäisikö johtoryhmätyöskentelyllä olla oma "roadmap" - onko liikaa sillisalaattia....
Johtoryhmätyöskentely varsin kohdallaan - hiukan liikaa "piiri pieni pyörii" luonnetta kun tahoja kuten media puuttuu.
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Alussa ollut melkoista vääntöä kun tulevan toiminnan linjauksia on tehty - alkaa nyt olla asettunut uomiinsa.
Laajennetun johtoryhmän kokoukset koettu tärkeinä - tuotu esille merkittäviä isoja aiheita kuten infran rahoitus ja median käyttö.
Laajennettu johtoryhmä huippukohta: ilmassa oli uutta lupaavaa menoa - esimerkkinä tiemaksuasian käsittely.
Teemaryhmät hyvä yhteistyötapa - koettu ehkä myös tavaksi päästä hankkeisiin käsiksi - koordinaattori aktivoinut
ryhmiä hyvin.
Aluevalinnat ovat vaikeita ja sitä kautta teemaryhmäjako ei voi olla kiveen hakattu vaan rajat muuttuvat jatkuvasti.
Teemaryhmien lokerointi on vaikeahkoa.
Teemaryhmien kautta saavutetaan syvyyttä.
Teemaryhmät ovat perustellun tuntuisia. Konkreettisen, asioita eteenpäin vievän "pihvin" löytäminen on vaikeaa. Esim.
joukkoliikenteen toimijat keskustelevat näistä telematiikka- ynnä muista asioista monenlaisissa muissakin foorumeissa,
minkä takia ITS Finlandin merkitystä ja roolia on vaikea hahmottaa selvärajaisesti.
Teemaryhmiin logistiikka (samalla RFID) tiiviimmin mukaan - ja yhteys sitä kautta yritysten liiketoimintaan.
Teemaryhmät hyvä työmuoto - niille voisi antaa enemmän valtuuksia ja liikkuma-alaa.
Teemaryhmien tavoitteita voisi vielä ehkä tarkistaa - onko niitä liikaa, leipäännytäänkö jatkossa?
Teemaryhmät kovin T&K painotteisia - tosin arvoketjuryhmällä erilainen sektori. Lisää toteutuspainotteisuutta.
Arvoketjuryhmä varsin lupaava - osapuolten välinen ymmärrys kasvaa - konkreettisen yhteistyön potentiaalia.
Arvoketjuteemaryhmä on horisontaalinen, läpileikkaava teema, joka koskettaa kolmea muuta teemaryhmää.
Arvoketjuteemassa mahdollisuus parantaa yhteisten prosessien ymmärtämistä - esim. Portnet ja sen monet kytkökset
toimijoihin, yhteiskuntaan ja kansantalouteen - maritime corridors, missä esimerkiksi satamat vain yksi "piste" - tarvitaan ketjuajattelua (air cargo, trail trace...) - täällä potentiaalia telematiikan yhteiskäytölle. ´Telematiikka etenee tietotekniikan hyväksikäytön laajennuksen yleisessä tahdissa - "paperiton satama" / "one-stop-shop" -periaate, myös yli
rajojen tapahtuvassa toiminnassa (tulli, poliisi jne.). Arvoketjut ja aukottomat prosessiketjut - yhteistarkastelun tarve.
Myös EDI muistettava.
Yritysstruktuurit elävät tiiviin uudistumisen aikaa - arvoketjuteema hyvin ajankohtainen ja tärkeä - osateemoja palveluiden ansaintalogiikat, asiakkaiden/palvelukäyttäjien tarpeiden ymmärrys (mukaanlukien taju heidän lisäarvomaailmastaan) - kun tämä kunnossa, teknologiaa varmaan kyllä löytyy...
Onko ITS Finlandilla kaksoisrooli AINO-ohjelman suuntaan - asiantuntija, mutta myös aloitteiden tekijä - AINOohjelma toki tekee itsenäisesti päätökset.
Tulevaisuustyöskentely hyvä elementti - onko kuitenkin liian suoraviivaista - pitäisi päästä syvempään visiointiin. Signaalien hyödyntäminen tuote- ja palvelukonseptien laadinnassa linjalla: konseptit - yhteistyöasetelmat ja -kohteet yhdessä tekeminen.
Tulevaisuustyöskentely yms. projektit kuluttavat liikaa voimavaroja - toistavat itseään.- pitäisi olla skarpimpaa (markkinoiden koon kehittyminen ja jakautuminen jne.).
Tulevaisuustyö jäi jäsentymättä: mitä sillä haettiin ja mitä siitä saatiin?
Tulevaisuustyöskentely tärkeää - tiedettävä missä kannattaa olla mukana ja milloin - tukee myös hankealoitteiden tekoa
ja perusteluita - esimerkkinä Tekesin hallinnoima VAMOS - hanke.
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Tulevaisuustyöskentelyn panostus nyt luokkaa 20.000 euroa /vuosi - tulisiko enemmän saantoa, jos 40.000 euroa joka
toinen vuosi?
Tulevaisuustyöskentely on laadullinen haaste - asiantuntemus voi hautautua "kohinan" alle...
Tulevaisuuskyselyyn vastaaminen oli rasittavaa.
Tulevaisuustyöskentely ja strategiatyö melko abstrakteja - tehdäänkö maassa turhaa päällekkäistä työtä näiden luotailujen ympärillä.... Varmaan kuitenkin tarpeen, mutta nopeasyklisesti ja ylimitoittamatta panosta.
Tulevaisuustyöskentely järjestelmällisesti hoidettua - iso osa keskeisistä toimijoista osallistuu - auttanee tahtotilan kiteytyksessä, mutta vaatii iteraatioita. Logistiikan ala ja liikenteen telematiikkaan kytkeytyminen jotenkin vielä auki...
Tiedotus ja tietopalvelu hyvin kunnossa - materiaalia tulee varsin paljon - vaikeata ennättää perehtyä kaikkeen. Olennaisinta kuitenkin on eri osapuolten välinen kasvokkain kohtaaminen.
Materiaalia tulee paljon - ei niin paljon email sekä verkko-reittejä pitkin - toinen riittää...- mistä kaikesta todella tarvitsee lähettää materiaalia...
Tietosisältö riittää tiedotuksessa, verkkopalvelusta on löytänyt sen mitä on etsinytkin.
Sisäinen tiedotus kattavaa ja monipuolista - ulkoinen ongelmallisempaa, miten tulisi painottaa (teknologia, muut näkökulmat), mikä on oikea retoriikka. Median mukaan saaminen...
Tietopalvelu (verkkoextranet ja internet-sivukin) palvelee jäseniä, siis eksperttejä hyvin, ei kuitenkaan ketään muita.
Ulkoisessa tiedottamisessa on parantamisen varaa ja median tulisi näkyä aktiivisemmin. Artikkeli/teemanumero
TTS:ssä (Technology Transfer Systems) oli hyvä ”maksettu mainos”, mutta TTS ei ole kuluttajia kiinnostava primäärimedia, joten artikkelit koskettivat siis vain taas ammattilehteä tilaavia eksperttejä.
Verkkopalvelu toimii hyvin ja sisäinen tiedottaminen on sopivalla tasolla. Ulospäin tiedottamisessa voisi nostaa esille
eCall:in ja FCD:n. Yhteyttä tulisi pitää enemmän myös kansainväliseen verkostoon, mutta resursseja ei riitä kaikkeen.
eCall on hyvä hanke. Tiedotus toimii verkostossa hyvin - sekä sisäinen että ulkoinen.
Verkkovierailujen määrä ja sisäisten sivujen käyttöaste ovat kasvaneet hyvin.
Koordinaattori tekee hyvää työtä, sen mitä tehtävissä on.
Koordinaattorin visiointi ohjaa toimintaa liikaa - visiointi pitäisi tulla enemmän suoraan markkinalähtöisiltä jäseniltä.
Verkoston alkuvaiheessa toiminnan henkilöityminen koordinaattoriin on helpottanut asian hahmottamista.
Koordinaattorin rooli varsinkin toiminnan käynnistymisvaiheessa erittäin keskeinen - oltava visionääri ja samanaikaisesti realisti ja manageri. Pystyttävä myös tekemään itsensä tarpeettomaksi.
Koordinaattori on innokas, mutta joskus saa tuuliviirivaikutelman, koska mielenkiinnon ja panostuksen fokus vaihtuu
nopeasti ja signaalin voi tulkita kahdella eri tavalla: katsotaanko, että asia etenee jatkossa omalla painollaan vai eikö
asia olekaan enää tärkeä?
Koordinaattori toimii hyvin, pilotteja saisi olla enemmän.
Koordinaattorin työajasta enemmän vaikuttamiseen, mm. päättäjien valistamiseen.
Koordinaattori onnistunut tehtävässään erittäin hyvin.
Koordinaattorin tulisi enemmän panostaa vaikuttamiseen (yhteydet merkittäviin päättäjiin, eduskunta jne.)
Koordinaattori on mies paikallaan, hoitaa asioita ponnekkaasti.
Koordinaattori onnistunut mahdollistajana ja fasilitaattorina.
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Koordinaattorilla hyvä positiivinen ote.
Aitoa tekemistä ollut havaittavissa muiltakin tahoilta kuin yksin koordinaattorilta.
Osallistumisrooleja voitaisiin ideoida lisää: esim. aluevastaavat - kansainväliset asiat, messut/näyttelyt, arkkitehtuuri/standardointityö, strategiaprosessi, markkinaseuranta,

ARVIOIJIEN KOMMENTIT
ITS Finland verkosto on käynnistymisvaiheessaan varsin nopeasti onnistunut antamaan toiminnalleen strategian, tavoiteasetelman sekä keskeiset työskentelymuodot. Toiminta koetaan ennakoiduksi ja se tuntuu kulkevan eteenpäin kuin "juna". Luodut käytännöt luonnollisesti kehittyvät toiminnasta saatavien kokemusten
myötä. Lisäksi muuttuvat ulkoiset paineet vaativat aika ajoin tarkistuksia suunnitelmiin ja mahdollisesti
myös sovellettaviin työskentelytapoihin. Mielenkiintoinen kommentti on haastattelussa mainittu kysymys
ITS Finland verkoston mandaatista; tuleeko sillä olla joku "paalutettu reviiri" ja virallinen status?
Verkoston toteuttama strategiatyö on linjannut toiminnan perusteita ja päämääriä. Sekä strategian olemassaolo yleensä, että sen sisältö saa hyväksynnän viitoittaessaan sangen laajan toimintakentän ITS Finland verkostolle. Se on kattava, mutta antaa myös tilaa verkoston piirissä käytävälle keskustelulle koskien eri tavoitteiden kulloistakin tärkeysjärjestystä, mikä ilmenee niistä haastattelukierroksen aikana esiin otetuista näkökohdista, joihin on viitattu kohdissa 5.2.1 sekä 5.2.2. Vuosittaiset toimintasuunnitelmat täsmentävät strategian tarkemman ajoitetun toimeenpanon.
Johtoryhmätyöskentelyyn ollaan yleisesti ottaen tyytyväisiä. Esille tuodaan johtoryhmän kaksinainen rooli:
(1) johtoryhmä ITS verkoston päätöksentekijätahona ja (2) johtoryhmä keskustelu- ja suunnittelufoorumina.
Kun lisäksi viitataan johtoryhmän asialistan pirstaleisuuteen, saattaa olla tarvetta jäsentää sen työskentelyä
nykyisestään. Haastattelussa tuli itse asiassa esille johtoryhmän oma "roadmap". Vastaavasti eri kokouskerroilla asialista voisi olla erityyppinen: päätöskokous, suunnittelukokous, teemakokous jne. Oma kategoriansa
on "laajennettu johtoryhmä", jota on eri yhteyksissä voimakkaasti kiitelty.
Teemaryhmätoiminta on otettu hyvin vastaan toimintamuotona, joka antaa jäsenistölle lisää osallistumismahdollisuuksia verkoston hyödyntämiskeinona, joka syventää valittujen teemojen ympärillä tapahtuvaa
keskustelua ja linjausta, sekä tukee tulevien hankkeiden ja ehdotusten valmistelua. Teemaryhmätoiminta
vaatinee riittävää dynamiikkaa; ryhmiä poistuu ohjelmasta ja uusia tulee tilalle. Toimintaa voi myös kehittää
edelleen (1) sisältöjen aihepiirin mukaan (ei yksin teknologiaa vaan myös muita näkökulmia) ja (2) toimintamallin osalta (asema, valtuudet, liikkuma-ala).
Arvoketjutyöryhmä on mielenkiintoinen teema-avaus, joka haastattelujen mukaan on herättänyt runsaasti
myönteistä kiinnostusta. Kiinnostus ilmeisesti heijastaa jäsenistön halua tarkastella alaa laajemmista perspektiiveistä ja ylittää perinteisiä ammatillisia ja organisatorisia rajoja. Tuotteiden ja palvelujen kehittymisen
ja markkinoille pääsyn kannalta suuntaus on tervetullut.
Tulevaisuustyöskentely on myös koettu tärkeäksi. Sen osalta haastatteluissa esitettiin myös runsaasti parannusehdotuksia. Toivottiin mahdollisuutta syvempään visiointiin ja keinoja siihen, miten kertyvät signaalit
voidaan verkostossa paremmin konkreettsesti hyödyntää mm. palvelukonseptien kehittelyssä ja hankesuunnittelussa. Toisaalta eräissä haastatteluissa tulevaisuustyöskentely nykymuodossaan nähtiin raskaana ja työläänä prosessina, jossa todellinen paras asiantuntemus saattaa kuitenkin jäädä taustalle ja "kohinan" alle.
ITS Finland verkoston tiedotus toimii hyvin. Tiedon määrä koettiin sopivaksi, osin runsaaksi: tiedotteita ja
sähköpostia tulee siinä määrin, että kuka tahansa voi todeta toiminnan olevan käynnissä aktiivisena, mutta
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postimäärä on kuitenkin ilmeisesti tietoisesti pyritty ja pystytty pitämään kohtuuden rajoissa – niin, ettei
jakeluille ole syntynyt SPAM –leimaa. Kaikkeen ei kuitenkaan välttämättä ehdi paneutua kunnolla.
Ulkoisen tiedottamisen tarpeesta ja painopisteistä on hyvinkin paljon toisistaan poikkeavia mielipiteitä. Media pitäisi saada laajemmin mukaan ja sisällön osalta suuntautua jäsenkeskeisestä laajempaa yleisöä palvelevaan sisältöön ja esitystapaan. Verkkotiedotus ja -tietopalvelu palvelee jäseniä hyvin, mutta tässäkin ulkoisessa palvelussa on parantamisen varaa.
ITS Finland verkostossa koordinoinnin ja koordinaattorin rooli ovat keskeisiä kun synergiaa ja tuloksia haetaan ympäristössä, jossa on monitaustaisia ja -kokoisia toimijoita, erilaisia odotuksia, ja erityyppisiä toimintamuotoja. Haastatteluissa koordinaattorin työ sai runsaasti kiitosta niin asiantuntemuksesta kuin asioiden
edistämisen sitkeydestä ja tehokkuudesta.
Koordinaattorin erittäin keskeinen rooli visioinnissa ja toiminnan ohjaamisessa nähtiin myös riskinä sikäli,
että muut toimijat eivät aina pysy dynamiikassa perässä tai arkailevat tuoda omia näkemyksiään esiin. Eräissä haastatteluissa toivottiin, että koordinaattorin työstä suurempi osuus kohdentuisi vaikuttamiseen ja päättäjien valistamiseen. Lisäksi verkostossa on hyvä miettiä keinoja, millä tavoin koordinaattorin laajaa toimintakenttää ja työkuormaa voitaisiin enemmän jakaa muiden toimijoiden ja jäsenten kesken.

5.2.5 Alan odotukset ja niihin vastaaminen
Osion haastatteluissa selvitettiin näkemyksiä siitä, miten verkoston työskentelyssä on pystytty
ottamaan huomioon eri toimijaryhmien odotuksia ja miten herkkä verkostoyhteisö on ottamaan käsittelyyn uusia ideoita ja aloitteita. Lisäksi punnittiin verkoston kykyä ajaa liikenteen
ja logistiikan telematiikan sektorin yhteistä etua.

HAASTATELTUJEN LAUSUMAT
Odotuksia on paljon ja erilaisia - antaa laajuutta mutta myös synergiamahdollisuuksia.
Painopistettä asiakaspotentiaalin "herkkyyden" suuntaan - ihmisten arjen kautta eteneminen.
Uudistusvoimien sija - uusi potentiaali on sokea perinteisille rakenteille ja työtavoille, ja etsii tuoreita purkautumisteitä
ja markkinoita - näille annettava sijaa.
Ei ristiriitoja.
Tavoitteiden olisi oltava askelletumpia, konkreettisempia. Asioita ajetaan asioiden takia, ei sen, että ne tukisivat isompaa kokonaisuutta. Ministeriön odotukset tulevat korostetusti esille.
ITS Finlandin rooli uutena moottorina, joka saattaa yltää hyviin avauksiin - odotuksia kasaantuu.
Strategiatyötä tehdään hyvässä yhteistyössä – kukaan muukaan ei sitä tee. AINO-hankkeiden ideat ovat syntyneet lähes
poikkeuksetta ITS Finlandin sisällä.
ITS Finlandin olemassaolon todellisen lisäarvon perään kysyminen tiivistynee - hyötysuhde saattaa olla suurikin.
ITS Finland luo uusia toimintaedellytyksiä.
Teknologisen otteen valinnat - esiasennetut telematiikkalaitteet vs. mobiili ratkaisu.
Odotukset eivät aina kovin selkeästi ilmaistuja.
Odotetaan nimenomaan aloitteita - omat hankkeet ehkä ongelmallisia, pitäisi pyrkiä olemaan katalysaattorin roolissa.
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Julkisen hallinnon ja yksityissektorin odotuksissa eroja, jotka heijastuvat käytännön toimintaan ja sen painottumiseen.
Alan kannalta tärkeää tiedostaa arkkitehtuurien murrosvaihe - Bluetooth/GPRS jne. - varmistauduttava, että ei tehdä
valintoja, jotka voivat johtaa "suljettuihin putkiin" - avoimiin rajapintoihin nojaava tie perustellumpi.
Dynamiikkaa ja koepalloja sekä rohkeita aloitteita keskinäiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Paljon asioita kiipeää agendalle - meneekö poukkoiluksi - asioita jää ilmaan, eivät löydä "kotipesää" - "idea etsii kotia"
- missio, miten koordinaattori onnistuu niitä kaikkia auttamaan eteenpäin?
Asioita ollaan valmiita ottamaan agendalle - vastakaikua löytyy - myös seuraavan askelen hakua - esimerkkinä reaaliaikainen liikenteen tilannetieto, joka osoitettu seuraavaan AINO-hakuun.
Suomessa piileväksi jääneen kansainvälisesti merkittävän osaamisen haravointi ja "pinnalle nosto" potentiaali - esim.
liikenneohjauksen adaptiiviset ratkaisut - sumea valo-ohjaus. Kotimaan markkinat ehkä liian rajalliset - tarvitaan reitti
kansainvälisille markkinoille.
Suomessa osaamista, jota pitäisi pystyä hyödyntämään - mm. keliperustainen liikenteen ohjaus ja liikkuvat anturit.
Logistiikkapuolen edustajien odotuksista tarvitaan parempi selko.
Pitäisikö perustaa viennin edistäjien tiimi....
Yritykset odottavat liiketoiminnan esteiden konkreettista perkaamista ja markkinoiden vauhditusta.
Ala odottaa edunvalvonnallista panosta - tietoisuuden ja tunnettuuden nostoa.
Oltava valmiutta liikkua kun aika on otollinen - osattava mennä sekä teknologia- että yhteiskunnallisten perusteluiden
kylki edellä. Reservissä hyvä olla aihioita, jotka aktivoidaan, kun "hetki koittaa" (väylärakentamisessa on tätä piirrettä)
.
Odotukset ITS Finlandin osalta voisi kiteyttää: (1) uusi tapa tehdä (yhteis)työtä, (2) parempi asiakasnäkökulman ymmärrys, (3) parempaa bisnes-intelligenssiä, (4) parempaa julkishallinnon tuntemusta, (5) tarkempi tulevaisuusnäkymä
(myös kumppanien "sisään")

ARVIOIJIEN KOMMENTIT
Haastatteluissa tuotiin esille hyvin erilaisia odotuksia, mikä oli luonnollista kun muistetaan toiminnan laaja
ala ja toimijoiden monenlaiset taustavoimat. ITS Finland verkosto pureutuu uudisalueeseen, mikä myös sellaisenaan kirvoittaa tulevaisuuden odotuksia. Uudelta dynamolta ja moottorilta edellytetään läpimurtoja ja
uutta lisäarvokertymää. Aloitteita, koepalloja ja ideoita pitäisi tuottaa ihan varastoon saakka, sitä hetkeä
varten kun markkinat kypsyvät. Eväitä tähän uskotaan kohtalaisesti olevan, sillä verkosto käy aktiivista strategiakeskustelua ja on tiiviissä yhteydessä kehittämisohjelmiin syöttäen niiden tarpeisiin aineksia. Olennaisena pidetään myös jo aikaisemmin koeponnistetun hyvän suomalaisen osaamisen etevää uusiokäyttöä, mm.
liikenneohjauksen alueella.
ITS Finland verkostolta odotetaan rakenteita ja käytäntöjä uudistavaa otetta. Haastatteluissa tuodaan esille
toiveita uuden palvelukulttuurin kehittymisestä, jossa uudistumisen syklit ovat nopeita. Jäykistä ajatuskaavoista tulee päästä eroon ja uusille innovaatioille ja niiden syntymisen edellytyksille on tehtävä tilaa. Maltillisempiakin odotuksia on: suurten kehityslinjojen ei pidä jäädä päiväperhosten varjoon.
Tarkemmin eritellen odotusten sammioon lukeutuu haastattelujen perusteella mm. seuraavanlaisia aineksia:
(1) uudenlainen yhteistyömahdollisuus, josta odotetaan generoituvan uusia kumppanuuksia, (2) paremman
ymmärryksen saavuttaminen eritaustaisten osapuolten välillä ja sen realisoituminen tuotteina ja palveluina,
(3) materiaalin saaminen liiketoimintamallien kehittelyyn ja ovien aukeamista uusille markkinoille, (4) parempaa ymmärrystä julkisen hallinnon tavoiteasetannasta, toiminnan suunnittelusta ja investoin-
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ti/hankintapäätösten taustoista ja logiikasta, sekä (5) tarkemman ja ennakoidumman tulevaisuuskuvan muodostaminen alan kehityslinjoista ja markkinoista, kilpailutilanteen kehittyminen mukaanlukien..
Haastatteluissa tuli ilmi, että toimijakumppaneiden odotuksista ei ole aina kovin selkeää kuvaa. Niitä ei välttämättä kovin avoimesti paljasteta. Logistiikan osalta tilanne kaiken kaikkiaan on varsin avoin. Paljon odotuksia kohdistuu verkoston kykyyn saada aikaan uutta liiketta tuomalla osapuolia yhteen - mutta epäselvempää on tunnistaa ollaanko verkostossa mukana saamassa vai antamassa jotain. Odotteluun liittyy myös ympäristön ja muiden toimijoiden tarkkailu..
Eräs merkittävä odotus on epävarmuuden vähentäminen. Verkoston toivotaan pystyvän antamaan osviittaa
koskien tärkeitä valintoja. Sellaisia ovat tyypillisesti uudet tekniset arkkitehtuurit, verkkoratkaisut ja mm.
esiasennettujen telematiikkalaitteiden menestys suhteessa mobiileihin ratkaisualustoihin. Pelätään, että joudutaan, pahimmassa tapauksessa yksin, suljettuihin siiloihin valtavirtojen ulkopuolelle (mainstream varmistus).
Merkittäviä odotuksia kohdistuu liiketoiminnan esteiden purkuun. Kohteena ovat tällöin julkisen sektorin
tilaaja/tuottaja- sekä public/private - käytännöt sekä eritoten hankintasäännöstöt. Erikseen mainitaan alan
edunvalvonta vaikuttamisen eri keinoin sekä myös tuotteiden ja palveluiden vientikyvykkyyden parantaminen.
Haastatteluissa todettiin, että ITS Finland verkosto on reaktioherkkä impulsseille ja ottaa ennakkoluulottomasti agendalleen ja käsittelyyn ideoita ja ehdotuksia. Joissakin kannanotoissa jopa pohdittiin, onko kynnys
liian matalalla ja työkenttä saattaa sirpaloitua liikaa.

5.2.6 Toiminnan kehittämisen linjaukset
Osion haastatteluissa etsittiin näkemyksiä verkoston toimintamuotojen tasapainon tarkoituksenmukaisuudesta sekä erityisesti siitä, miten ponnistelut tulisi mitoittaa kansainvälisen, kansallisen ja alueellisen/seudullisen toiminnan kesken.

HAASTATELTUJEN LAUSUMAT
Ensin saatava konkreettisia tuloksia kotimaassa ennenkuin voi lähteä äänekkäästi kansainvälisille foorumeille - jos juttu
ei toimi Suomessa, turhaa yrittää muuallakaan.
Kansallisten ratkaisujen edistäminen tärkeintä.
Tukijalka oltava kotimaassa.
Tuote- ja palvelupaketti vielä auki - ensin suomalaisia referenssejä ja vasta sitten "ulos".
On mentävä rohkeasti Euroopan markkinoille - näyttöjen "väkisin kaivaminen" ensin Suomessa ei välttämätöntä - voitava mennä suoraankin - konsepti voi toimia suoraan muualla vaikka Suomessa ei saavutakaan jalansijaa tai ainakaan
kunnon volyymia.
Eikö Suomen kansainvälisesti arvostetun ICT/mobiiliosaamisen kytkeminen liikenteen telematiikan ratkaisuihin antaisi
oivallista painoa haastaa autoteollisuutta, jolla on nyt hallitseva asema telematiikan kansainvälisillä markkinoilla?
Syntyvät kärkihankkeet vietävä esille kansainvälisesti, muuten toiminnan fokuksen oltava 100%:sesti kansallinen. Lisäksi verkoston tulee seurata scenen kehittymistä kansainvälisesti.
Pitäisi ehkä painottaa hieman enemmän kansainvälisyyttä? Tosin muistettava, että resursseja on rajallisesti. Verkosto
voisi auttaa kärkihankkeiden viemisessä ulkomaille.
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Suomessa turhaa nöyryyttä ja mahdollisuuksien vähättelyä. Ei pidä tyytyä asetelmaan: isot vievät - pienet vikisevät.
Kansallinen ja alueellinen pohja ensisijainen - EU ja muu kansainvälinen puoli vaatii selkeytystä.
Linjaus kansallispainotteinen - hyvä niin. Toimijoilla lienee suoria omia kansainvälisiä kontakteja ja verkostoja.
Kansainvälistymisessä P&K sektorin toimijat - osa niistä - on hakemassa tukea vientiponnisteluihin, kun taas julkisilla
toimijoilla ei sellaisia tarpeita ole. Pitäisikö olla "vientiteemaryhmä"? Painopiste kansallisessa toiminnassa, ITS Finlandin näkyminen ja esiintyminen kansainvälisissä konferensseissa ja messuilla on tärkeätä vain näin alussa - ei myöhemmin. ITS Finland ei ole alueellinen toimija.
Miten olisi kotipesän hoidon laita ensi alkuun - palveluiden ja niitä tukevien järjestelmien läpimurtokonkretiaa on saavutettava rivakasti - sillä välin kansainvälisyys taustalle.
Tiedettävä ja ymmärrettävä, mitä muualla maailmassa tapahtuu, mm. ERTICO
Kansainvälisiä yhteyksiä oltava .- tuntosarveilua - tuskin täällä Suiomessa syntyy kansainväliset mitat täyttäviä oivalluksia - ITS Finland muskeli liian pieni.
Suomi menee teknologiakylki edellä - ollaan huonoja ansaintalogiikka-asioissa ja liiketoimintamallintamisessa. Ehkä
osin sen vuoksi public/private-mallitkin vaikeita työstää - esim. kilpailutussäännöstön toimeenpanossa.
Nichė - alueita on pystyttävä kansainvälisillä markkinoilla hyödyntämään - lupaaviin alueisiin rohkeasti aloitteita.
Kansainvälinen toiminta voisi olla lähinnä verkostojäsenten vientipyrkimysten tukemista. Muuten toiminta kansallista
(ei alueellista).
Ovatko messut vain pakkopullaa.....
Kansainvälistä roolia on korostettava.
EU-linkin taidokas ja strateginen hyödyntäminen hoidettava - siinäkin oltava mietitty fokus - ITS Finlandin rooli?
Onko kansainvälistyminen ITS Finlandin tehtävä - onko enemmän ministeriön sarkaa erikseen?
Suomen etu, että löytyy pääsyteitä laajemmille markkinoille myös pienille yrityksille - isompien tulisi toimia "matchmaking" hengessä (tuote/palvelu ja myös markkina-aluemielessä...). Tässä esimerkiksi eCall - arkkitehtuurityö ollut
mielekästä.
Ala toimii merkittävässä määrin yli rajojen - komponentteja ja kumppaneita etsitään kansainvälisesti - kriteereinä ei
välttämättä koko tai sijaintimaa, vaan näkyvissä oleva "tarjoama" ja sen uskottavuus. Toivottavaa on, että Suomen
innovaatio/kehittämisprosessi pystyy tuottamaan tälle kentälle kansainvälisesti varteenotettavia kandidaatteja - ITS
Finland - yhteisön tulisi tehdä työtä tämän eteen - voimaa, uskoa, kiihdytystä, supporttia ja rahoituskanavia
ITS Finlandin myötävaikutuksella järjestynyt näkyvyys kansainvälisessä ITS-verkostossa ollut hyvä - kuitenkin varovainen eteneminen kansainvälisellä foorumilla viisasta.
Alueellisella tasolla heräävää kiinnostusta - tehdään alue/seutukohtaisia strategisia linjauksia, joiden kautta uutta tuodaan kuvaan mukaan.
Aluetasolla kehittämiselle on potentiaalia: telematiikka seudullisessa liikennesuunnittelussa, taktinen aluekehitysrahojen hyödyntäminen, mm. paikallisille pilotoinneille ehkä löytyisi sitä kautta rahoitusta...
Miten alueellisella/seudullisella tasolla löytyy kumppaneita?
Seudut ja kaupungit toimivat paljon omillaan - vaarana pyörän keksiminen uudelleen - enemmän yhdessä tekemistä pitäisikö kaupungeilla olla oma ITS Finland "teemaryhmä"? Tampereella oma seudullinen telematiikkaryhmä.
Voisiko syntyä "paikallisia soluja" - mikä olisi agenda?
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Liikennevalo-ohjauksen puolella perinnettä ja osaamista - voitaisiin kehittää edelleen palveluiden suuntaan - katuverkon käyttäjäystävällinen palvelutelematiikka yhdistämällä verkot ja tieto - liikennevirtojen hallinta/reaaliaikadata.
Joukkoliikenteessä kunnat ovat merkittävä toimijaryhmä.

ARVIOIJIEN KOMMENTIT
Haastateltujen näkemykset ITS Finland verkoston toiminnan painottumisesta kansainvälisyyden, kansallisen
ja alueellisen toiminnan osalta vaihtelivat. Pääosa haastatelluista korosti selkeästi, että kansallinen tason
toiminta ja alan edistäminen kotimaassa on työn ydin. Todettiin, että "kansallinen maisema" on ensin hoidettava kuntoon. Osaamisen todistamiseksi on ensin pystyttävä kotimaassa luomaan sellainen tuote- ja palvelutarjoama, että kansainvälisille markkinoille on asiaa. Tällä hetkellä tarjoama on vielä niin monessa mielessä
avoin ja selkiytymätön, että ulos Suomesta liiketoimintamielessä ei ole realistista perustaa.
Läpimurtojen vaatimaa osaamista on ensin harjoiteltava täällä ja siitä on saatava riittävästi kokemusta. Lisäksi todetaan, että teknistä osaamista meiltä ehkä kyllä löytyy, mutta liiketoiminnassa, ansaintalogiikan
kehittelyssä ja markkinoinnissa olemme heikkoja. Tämä näkemys korostaa perinnettä: tuotteen ja palvelun
on puhuttava puolestaan ja muu argumentaatio jää liian ohueksi. Tähän tarvitaan parannusta.
Edellinen, vaikkakin yleisin näkemys ei kuitenkaan ollut ainoa haastatteluissa esiintynyt linjaus. Todettiin,
että rohkeutta kansainvälisille markkinoille rivakasti menoon täytyy kasvattaa. Uudisalueen markkinat tulevat muuten muiden toimesta valloitetuiksi ja sillanpäätä on myöhemmin enää vaikeaa saavuttaa. Hyvä palvelukonsepti voi saada muualla jalansijaa ennenkuin kotimaiset markkinat ovat asenteellisesti tai määrällisesti
kypsiä. Kysytään, että eikö suomalainen paljon mainostettu osaaminen olekaan riittävän korkealla tasolla;
erityisesti otetaan esille monipuolinen ICT-, mobiili- ja telemaattinen osaaminen, jonka pitäisi pystyä hyvin
kilpailemaan autoteollisuuden suosimien konseptien kanssa.
Mahdollisuuksia pitäisi löytyä menestyviin kärkihankkeisiin ja vähintäänkin niche-markkinoille pääsyyn
kunhan vain turhanaikainen vaatimattomuus, nöyryys ja uskon puute hellittävät. Haastatteluissa kuitenkin
todettiin, että ala toimii merkittävässä määrin yli rajojen. Komponentteja ja kumppaneita etsitään kansainvälisesti ja kriteereinä ei välttämättä ole toimijan koko tai sijaintimaa, vaan näkyvissä oleva "tarjoama" ja sen
uskottavuus. Toivottavaa on, että Suomen innovaatio/kehittämisprosessi pystyy tuottamaan tälle kentälle
kansainvälisesti varteenotettavia kandidaatteja. ITS Finland verkosto voisi tässä toimia vauhdittajana tuomalla isoja ja pieniä toimijoita yhteen.
Yksituumaisuutta esiintyi kuitenkin siinä, että alan kansainvälisen kehityksen seuraaminen on tärkeää, tosin
siihen ei pitäisi käyttää kovin runsaasti verkoston resursseja. Kansainvälinen toiminta nähtiin merkitykselliseksi, mutta samalla myös sellaiseksi, josta voi tinkiä jos verkostoa uhkaa resurssipula. Tuotiin myös esille,
onko alan kansainvälisten suhteiden hoito oikeastaan verkoston asia, vai pitäisikö se olla virkakoneiston
vastuulla. Eurooppalainen näkymä, erityisesti EU, vaikutti melko etäiseltä. Vaikuttamispotentiaalia uskottiin
olevan, mutta sen jäsentäminen oli ongelmallista. Toisaalta uskottiin, että EU-linkin taitavasta käytöstä voi
olla hyötyä, myös rahoituksellisesti.
Verkoston roolia alueellisena toimijana ei kyetty kokonaisuutena kovin terävästi hahmottamaan. Tiedossa
oli, että aluetasolla on kiinnostusta liikennepoliittisiin linjauksiin, joissa telematiikalla voi olla merkittävä
sija. Paikalliseen pilotointiin voi löytyä kiinnostusta. Lisäksi alueellisesti tai paikallisesti on kertynyt sellaista, mm. liikenteen ohjaukseen liittyvää tietämystä ja kokemusta, joka olisi saatava laajempaan käyttöön.
Ongelmana nähtiin se, että alueelliset ja paikalliset tahot toimivat liikaa erillään ja tuloksena on turhaa päällekkäistä työtä ja investointeja. Aluekehitysrahojen tehokkaampi suuntaus liikenteeseen ja sen telematiikkaan nähtiin selvittämisen arvoisena.
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5.2.7 Toiminnan voimavarat ja panostusten kohdistaminen
Osion haastatteluissa kerättiin näkemyksiä siitä, miten toiminnan rahoitus ja voimavarat ovat
mitoitetut suhteessa toiminnan tavoitteisiin ja volyymiin, miten julkisen ja yksityisen sektorin
panostussuhde nähdään sekä mikä panostusmalli ja -mitoitus tulevaisuudessa olisi tarkoituksenmukainen ja realistinen.

HAASTATELTUJEN LAUSUMAT
Julkisen sektorin dilemma - infran omistaja ja keskeinen toimija. Tässä roolissaan vauhdittaja ja public/private partnership avaintaho.
Kukin arvioi panoksensa omista lähtökohdistaan.
Jäsenmaksu nykyisellään ei kohtuuton vaan sopiva. Talkootyötä on saanut tehdä paljon. Julkinen raha on merkittävä
toiminnan kynnyksen alentaja.
Kun työmaa näin laaja, pitäisikö voida valita tarkemmin missä on mukana - ja panos sen mukaan.
Yritykset odottavat panokselleen heitä suoraan hyödyntävää vastinetta.
Budjettiraami aika hyvin kohdallaan - jos volyymia kasvatetaan tarvitaan täsmäohjausta ja -rahoitusta.
ITS Finlandilla pitäisi olla niin hyvä imago, että mukaan yritetään päästä.
Toimintabudjetti pystytty pitämään kohtuullisella tasolla - etenkin toiminnan volyymiin nähden.
Käytetty paljon rahaa suhteessa käytännön tuloksiin - panokset eivät kohdistu alan etua ajavaan vaikuttamiseen.
Lisää panosta lobbaukseen.
Nykymallin panostus on oikealla tasolla ja oikein kohdennettu.
Paljon saatu nykysatsaukselle aikaan - selvää yritystä saada käytettävissä olevilla resursseilla paras mahdollinen tulos.
Pystyykö julkinen taho muuttamaan nykyrooliaan ja "vetäytyä" rivijäseneksi - tarvitaan kypsyystarkastelua, onko tulokas "itsehengittävä" ja missä vaiheessa.
Odotuksia kohdistuen julkiseen sektoriin käytännön toimijana - tilaaja/tuottaja - asetelma, hankintasäännöstö, ulkoistuksen aste koskien "palvelukerrosta" ja markkinarajapinnan rikastaminen.
Julkisen sektorin mahdollisessa "irroittautumisessa" käynnistymisvaiheen roolistaan "yksi muiden joukossa" - rooliin,
on varottava vääriä signaaleja - prosessi hallittava hyvin.
Budjetti riippuu jäsenmäärästä, jäsenmaksun korottaminen olisi vaikeata. LVM:n panostus saattaa loppua, minkä takia
toiminta ei saa perustua pelkästään LVM -rahaan - henkisesti on etukäteen varauduttava siihen, että se loppuu.
Jos liikenneministeriö ohentaa näkyvyyttään, kaupungeilla ja kunnilla saattaa olla suurempi kynnys osallistua - ns.
virallinen uskottavuus/painoarvokysymys.
Liikenneministeriön toivotaan olevan hyvin näkyvästi mukana jatkossakin - se on yksi mittari eräille muille jäsenille
olla mukana jatkossakin.
Liikenneministerön osuus on kriittisen tärkeä, ilman sitä toiminta näivettyy.
Julkisen rahan osuuden pienetessä punnitaan se, kuka on edelleen mukana – porukka todennäköisesti harvenee merkittävästi jos jäsenmaksut nousevat reilusti. Budjetin nykytaso on hyvä.
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Tulevan mallin kehittelyn syytä jo edetä - pitäisi jo olla vuoden kuluttua "haarukassa".
Tulevassa mallissa oleellista keskeisten suomalaisten vaikuttajatoimijoiden mukanaolo - ei kuitenkaan vain nimellisesti
vaan nämäkin osallistumisestaan aidosti hyötyen - signaaliarvokin muistettava.
Ehkä yhdistysmuoto jatkossa hyvä - olennaista kuitenkin innostava ja hyödyllinen dynamiikka.
Kaavaillun yhdistysmuodon mahdollinen riski: miksi maksaa kun tiedon saa ilmaiseksikin?
Yhdistysmuoto ei oikein kolahda - asioille löydyttävä "virallisempi" polku.
Pitäisikö tulevaisuudessa toiminta jakaa eri kerroksiin: (1) perusasiat ja alan yleinen edistäminen ja toimintaedellytysten luominen/parantaminen, sekä (2) projekti- ja pilotointikenttä. Panostus kiinnostuksen mukaan näihin kerroksiin...
Vältettävä "taitekohdassa" haitallisen epäjatkuvuuspisteen syntyminen - mahdollisen siirtymisen on oltava jouhea.
Yhden toimijan näkökulmasta oma panos hajaantuu toisaalta yhteisiin, sinänsä hyviin tavoitteisiin ja oman välittömämmin hyödynnettävän vastineen saamiseen . nyt molemmat vähän hukassa - panostusta pitäisi keskittää.
Budjetin käyttö akselilla: sektorin sisällä vs sektorista ulospäin - nyt liian sisäänpäin lämpiävää
Pitäisi myötävaikuttaa liikenteen telematiikan arvostetun "osaamiskeskittymän" syntyyn - perusopetusta, tutkimusta,
toimintaedellytyksiä - voisiko ITS Finland ajaa tätä eteenpäin? Jo toteutuneena case-esimerkkinä ajan kuluessa rakennettu varteenotettava paikkatietosektorin osaamiskeskittymä.

ARVIOIJIEN KOMMENTIT
ITS Finland verkostoon panostaminen tapahtuu pääasiassa jäsenmaksuin sekä talkootyön voimin. Lisäksi
liikenneministeriö on päättänyt rahoittaa käynnistyspanoksella verkoston toimintaa sen ensimmäisinä toimintavuosina. Jäsenmaksujen taso nähtiin yleisesti ottaen tarkoituksenmukaisena, mutta vaatii joka tapauksessa toimijayhteisöissä hyvät perustelut toiminnan hyödyllisyydestä. Talkootyön määrä arvioitiin huomattavaksi, vaikka monissa tapauksissa osallistuminen toimintaan on asiallisesti ainakin osaksi luettavissa henkilöiden toimenkuvaan sisältyväksi.
Haastattelujen perusteella verkoston toimintabudjetti on nykyisellään (n. 275.000 euroa) oikealla tasolla ja
terveessä suhteessa toiminnan volyymiin. Panoksen jakoon eri toimintoihin ollaan yleisesti ottaen tyytyväisiä, tosin esille on otettu alan puolesta tapahtuvaan vaikuttamiseen liittyvän osuuden suhteellinen nostaminen. Mikäli toiminnan volyymi tulevaisuudessa kasvaa, toivotaan mahdollisuutta panostuksen tarkempaan
kohdentamiseen sen mukaan, miten toimintoihin jäsenkohtaisesti osallistutaan tai niitä arvostetaan.
Panoksille halutaan luonnollisesti vastinetta. Tältä osin odotuksia on erilaisia; toisaalta (1) tuodaan esille,
että panokselle on saatava varsin nopeasti suora vastine yrityksille ominaisen toimintatavan mukaisesti ja
toisaalta (2) ollaan valmiita "investoimaan" tulevaisuuteen pitemmällä tähtäimellä, perusteluna mm. se, että
ITS Finland verkoston tavoitteista osa ilman muuta vaatii enemmän aikaa toteutuakseen, ja että liikenteen ja
logistiikan telematiikan osaamiskeskittymän rakentaminen ei voi toteutua hetkessä. Verkoston on pystyttävä
osana toimintansa linjaamista tuottamaan tähän lyhyt/pitkä tähtäin asetelmaan yleisratkaisu, joka sisältää
myös panostusperiaatteen.
Julkisen sektorin panostuksen merkittävä ja näkyvä läsnäolo koettiin kriittisen tärkeänä toiminnan mahdollistajana nyt ja myös jatkossa. Liikenneministeriö on verkoston käynnistymisvaiheessa avoimesti todennut
tavoitteekseen toimia myöhemmin yhtenä toimijana muiden joukossa, joka myös muuttaisi sen roolia rahoittajatahona. Lähtökohtana on, että verkosto saavuttaisi ensi vaiheen jälkeen "itsehengittävän" tilan. Haastatte-
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luissa ilmaistiin huolestumista siitä, tapahtuuko näin ja missä vaiheessa verkosto olisi kypsä tähän muutokseen. Asiaan nähtiin liittyvän ei yksin toiminnan rahoituspohja, vaan myös roolimuutoksen signaaliarvo;
onhan julkinen sektori keskeinen sekä toimijana että myös liikenteen infrastruktuurin omistajana ja hallinnoijana. Joka tapauksessa mahdollinen roolinmuutos on keskeinen osa verkoston toimintamallin jatkokehityksessä ja valmistelutyöt on tehtävä ajoissa. Epäjatkuvuuspisteet ovat epätoivottavia ja uskottavuutta vaurioittavia.
Haastatteluissa ei ilmennyt kovin selkeitä kantoja tai ehdotuksia koskien verkoston mahdollista uutta organisointitapaa tai yhteisömuotoa. Yhdistysmuodosta ei oltu yksimielisen vakuuttuneita. Tulevan muodon tulisi
joka tapauksessa mahdollistaa dynaaminen yhteisesti hyväksyttävissä oleva toiminta.

5.2.8 Verkoston saavutukset, paras anti ja ongelmakohdat
Osiossa tiivistettin haastateltujen kokemus ITS Finland verkoston parhaista tähänastisista saavutuksista ja verkostossa toimimisen parhaista ja ongelmallisimmista seikoista.

HAASTATELTUJEN LAUSUMAT
Paras anti:
Toiminnan jo nyt saavuttama laajuus.
Yhteistyön ajovoima - menemisen tuntua on.
Vuoropuhelut.
Keskustelu, yhteistyössä kartoitetaan toimintakenttää, asioita ja näkemyksiä on jalostettu.
Hedelmällinen kombinaatio osapuolia - pohjaa uusien asioiden syntymiselle.
Ilman foorumia olisi vaikeata välittää päättäjille ”järkeä”. Ei ole parempaa telematiikka-asioiden edistäjää tarjolla.
Tietoisuus alasta levinnyt, verkostoituminen, tuotekehitys, liikenneministerön rahoitusinstrumenttien suuntaus. (Havainto: Liikenneministeriö on alueellisesti tasapuolisempi kuin esim. sosiaali- ja terveysministeriö).
Kontaktien syntyminen.
Eri tilaisuudet/tapahtumat ja osanotto niihin
Verkostoitumisen geneerinen voima.
Verkostoituminen.
Johtoryhmätyö ja siinä vaikuttaminen.
Hankkeet, joissa positiivista edistymistä.
Kärkihankkeet, eCall kansainvälisellä tasolla ja FCD kansallisella.
Teemaryhmien käynnistyminen.

Ongelmakohtia:
Uutta asiaa kohtaan esiintyvä epäily - tosin lienee normaalia.....
Sulkeutuminen "omiin perinteisiin ympyröihin"
Uskon horjuminen uudistumisen mahdollisuuteen ja mahdollisuuksiin ja perinteisiin malleihin pitäytyminen
Jatkuvuuden varmistaminen uskottavalla tavalla (haaste...)
Nyt on tietty "momentum" - vaara menettää se, jos vauhti taantuu...
Riski, että osapuolet kyllästyvät ennen kuin homma toimii kunnolla.
Riski, että vuosimaksu nousee merkittävästi.
Fokuksena ei ole markkinalähtöinen kehittäminen.
Vaikuttavuuden varmistamisen keinot.
Näkemyksen puute ja turhat selvitykset.
Talkootöiden suuntaaminen ja määrä sekä mukanaolijoiden sitoutumisaste.
Tunnistaa ITS Finlandin profiili, paljonko tunnettavuuden nostamiseen voi panostaa tai ennemminkin paljonko siihen
kannattaa panostaa.
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ARVIOIJIEN KOMMENTIT
Haastateltujen kokema paras ITS Finland verkostotoiminnan anti on verkostoituminen itse sekä keskustelufoorumin olemassaolo, kanava, joka mahdollistaa vuoropuhelun, eri näkökulmien yhdistelyn ja laaja-alaisen
pohjustuksen aloitteille ja hankkeille. Parhaana antina mainitaan myös toiminnan ripeä käynnistyminen ja jo
tässä vaiheessa saavutetut tulokset; teemaryhmien perustaminen sekä aloitteet ja kärkihankkeet.
Ongelmakohdista näkyvimmin ilmaistu on pelko siitä, että hyvin käynnistynyt toiminta ei pysty saavuttamaan jatkuvuutta ja että toimijoiden into sammuu kesken matkan. Tilaisuutta ei pidä hukata ja menestyksellinen jatkuminen pitää pystyä varmistamaan.
Ongelma- alueina mainitaan myös, että toiminta ei jaksa ulottua uudistavana voimana tuote- ja palvelumarkkinoille ja syvempään vaikuttavuuteen ei ylletä. Talkootyön luonne ja määrä voivat myös haperruttaa sitoutumista ponnistuksiin.

5.2.9 Verkoston tulevan toiminnan tärkeimmät menestystekijät
Osion haastatteluissa luodattiin näkemyksiä niistä menestystekijöistä ja -mittareista, joiden
mukaan verkoston toimintaa, kehittymistä ja siihen osallistumisen halukkuutta tullaan arvioimaan.

HAASTATELTUJEN LAUSUMAT
Yhteistyön voiman todellinen oivaltaminen ja sitä seuraava aito motivoituminen.
Uuden tekniikan osaava hyödyntäminen - ICT:n näkeminen ei itseisarvona vaan luonnollisena integroituneena osana
prosesseissa ja ratkaisuissa.
Verkoston jäsenyritysten voitava kokea toiminta omalle liiketoiminnalle tärkeäksi ja sitä konkreettisesti avustavaksi.
Julkinen sektori - yritykset sektorien näkemysten yhdistyminen konkreettisissa piloteissa.
Rakenne periaatteessa hyvä - public/private samassa pöydässä - tässä pöydässä löydettävä paremmin fokus ja työnjako
mm. akselilla ministeriö / ITS Finland - ja edelleen asetelmassa ministeriö / johtoryhmä / koordinaattori - tähän selkeytykseen tarvitaan "isännän ääntä".
Koko alan etu kirkkaana mielessä.
Uskottavat aloitteet - ei liian monia kerrallaan.
Tuotos/panos -suhde: mukana olijoiden täytyy hyötyä (kokea hyötyvänsä) mukana olosta.
Laaja ja monipuolinen jäsenpohja.
Foorumin uskalletaan tuoda ideoita.
Keskinäinen avoimuus ja kansallisen edun asenne yhteistyössä
Asiantuntevuus - heijastaen suomalaisen huippuosaamisen läsnäoloa
Entistä selkeämmät toiminnan linjaukset.
Usean kulkumuodon politiikassa onnistuminen.
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Uutta tuotantoa ja palveluita, joiden syntymiseen ITS Finland verkostolla tunnustettu panos.
Onnistunut vaikuttaminen päättäjiin.
ITS Finland verkoston tahdon jäljen näkyminen kansainvälisellä foorumilla.
Avoimen vuoropuhelun jatkuminen.
Ideoiden ja aloitteiden jalkautuksessa onnistuminen.
Vanhojen rakenteiden murtamisessa myötävaikuttaminen - uudet palvelu- ja toimintamallit.
Hyvien aloitteiden tuottaminen ja niiden kautta onnistunut vaikuttaminen.
Todellinen aito ja tunnustettu lisäarvo.
Selkeä tuloksellinen rooli markkinoiden avaamisessa ja kasvattamisessa - ja tähän selkeät edistymismittarit
Mittareiksi alan toimintaedellytysten ja markkinoiden kehittyneisyys.
Mittarina pilotoinnin määrä ja niiden tuloksellisuus.
Vaikuttavuusmittarina aloitteiden saama vastaanotto ja "kantokyky" (eCall, tiemaksualoite jne.)

ARVIOIJIEN KOMMENTIT
ITS Finland verkoston tulevaisuuden ja tulevan toiminnan onnistuneisuuden näkökulmasta haastatteluissa
ilmeni monenlaisia menestykseen vaikuttavia seikkoja ja näkökohtia. Niiden perusteella on muotoiltavissa
seuraava tiivis toimijamielipiteisiin perustuva näkymä:
Verkoston itsensä näkökulmasta yhteisenä lähtökohtana on toimijayhteistyön voiman oivaltaminen ja yhteiseen toimintaan sitoutuminen. Avainasemassa on tässä parhaan asiantuntemuksen hyödyntämisen, kansallisen edun arvostuksen ja avoimuuden yhteisvoima.
Käytännön menestyksen kannalta keskeisenä nähdään miten verkoston toiminnan avulla pystytään avaamaan
palvelumarkkinoita sekä yhteiskunnan yleisen edun että liiketoiminnan lähtökohdista ja miten tuotetut ideat
ja aloitteet saadaan jalkautettua arkeen. Tämä edellyttää konkreettisten palvelukonseptien työstämistä ja
niiden pilotointia.
Onnistuminen edellyttää toiminnan selkeää linjaamista, terävöittämistä, sekä kohdistettuja toimia, joilla alalle tehdään elintilaa ja edellytyksiä vaikuttamalla keskeisiin päättäjiin. Perusteluiden tulee toisaalta nojata
tarpeeseen uudistaa palvelurakenteita tukeutuen sekä yhteiskunnalliseen että liiketoiminnalliseen argumentaatioon. Uskottavuutta saadaan menestyvien aloitteiden ja yhteiskuntaa todistettavasti hyvin palvelevin
liikenteen ja logistiikan telematiikkaan rakentuvin ratkaisuin.
Teknologian kehittämisen ja sen soveltamisen osaamisen edistäminen on tärkeää, mutta teknologia on kuitenkin nähtävä välineenä ja sen tulee saumattomasti integroitua osaksi toimintaa, palveluita ja prosesseja.
Vaihtoehtoisia teknologioita on voitava käyttää rinnakkaisesti ja toisiaan täydentäen.
Liikenteen ja logistiikan näkökulmasta keskeistä on onnistua parantamaan eri liikennemuotojen yhteispeliä
sekä liikenne- ja tavaravirtojen suunnittelun, hallinnan ja toteutuksen tasoa.
ITS Finland verkosto ei pysty yksin ratkaisemaan tai poistamaan kaikkia alan kehityksen kannalta merkittäviä ongelmia, esteitä ja hidasteita, mutta se voi onnistuneesti toimia katalysaattorina ja etenemisen vauhdittajana. Tämä on verkoston lisäarvon ydin. Tässä tarvitaan herkkyyttä reagoida alan kannalta merkittäviin ilmi-
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öihin kotimaassa että myös kansainvälisesti, ottaa kantaa, olla aloitteellinen ja vaikuttaa.
Lisäarvon kertymistä on jatkuvasti seurattava verkoston toiminnan sopeuttamiseksi tarpeeseen sekä voimien
suuntaamiseksi oleellisiin kohteisiin. Tähän on yksituumaisesti kehitettävä yksinkertaiset toiminnan määrälliset, laadulliset ja erityisesti saavutuksia kuvaavat ja analysoivat mittarit.

5.3 Muut arvioinnin aineistolähteet
5.3.1 Verkoston tuottama oma aineisto
Tässä arvioinnissa on kenttätyön eli kyselyn ja haastattelujen lisäksi käytetty hyväksi verkoston itsensä tuottamaa aineistoa, jota on ollut saatavilla verkoston oman raporttisarjan julkaisuina sekä erityisesti verkoston ylläpitämillä verkkosivuilla. Arvioijilla on ollut pääsy sekä
verkkosivuston avoimeen osaan että sen jäsenistölle varattuun extranet - sivustoon.
ITS Finland verkosto on erittäin systemaattisesti ja selkeästi dokumentoinut oman toimintansa
ja samalla myös oman kehityshistoriansa.
5.3.2 Muut kotimaiset lähteet
Muut arvioinnissa lähinnä taustalla käytetyt lähteet liittyvät tietotekniikan, erityisesti verkkopalvelujen ja telematiikan kehittämisen perinteeseen Suomessa, sekä erilaisten kehittämisohjelmien ja projektien tavoiteasetantaan ja tuloksiin.
Telematiikka tekee vasta tuloaan liikenteeseen. On nähtävissä, että sen mahdollisuuksia ei
vielä kovin hyvin tunneta mm. aluesuunnittelijoiden keskuudessa koskien liikennevirtojen
ennakointia ja suunnittelua. Palvelupuolella liikennevälineissä on-board kokeilua on kuitenkin
jo huomattavasti menossa ja sekä liikenteen ammattilaisten että tavallisten tienkäyttäjien näkemyksiä ja kokemuksia alkaa kertyä.
Tämän ITS Finland verkoston käynnistymisvaiheen arvioinnin aikana arvioijille tarjoutui
mahdollisuus keskustella raskaan liikenteen ammattikuljettajista koostuvan pienen ryhmän
kanssa meneillään olevasta kehityksestä. Kantaa otettiin sekä "automaation" että telematiikan
suomiin uusiin palveluihin ja tien päällä ammatikseen liikkuvien tiedon tarpeeseen. Mm. seuraavia näkökohtia tuotiin esille:
•
•

•
•

luistonesto- ym- automatiikka on hyödyllistä ja tervetullutta; ongelmana voi joskus olla se, että kuljettaja alkaa liikaa luottaa tähän apuun eikä enää itse ole riittävän valppaana (vrt. lentoliikenteen automaattiohjaus);
ajantasaisen luotettavan liikennetiedon merkitys kasvaa koko ajan; ruuhkat, liikenteen
ennalta-arvaamattomat häiriöt, tarkat kelitiedot (erityisesti nollarajaseutu), myös ylileveät kuljetukset tarvitsevat hyvin tarkat tiedot (mm. siltojen kaventaminen niiden korjauksen ajaksi, mitä parhaillaan Suomessa juuri nyt paljon tehdään);
esiasennetut laitteet ovat hyvä vaihtoehto ("ruksataan halutut ominaisuudet"), mutta
todettiin myös, että "kännykkäpuolella" löytyy usein laadukkaampaa palvelua, mm.
kartat;
palveluiden häiriöttömyys on tärkeä laatutekijä; mitä enemmän palveluita tulee ja mitä
keskeisempiä ne ovat, sitä varmempaa niiden käytön tulee olla;
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•
•
•

jos yleensä tiemaksuihin mennään, tulee rahastuksen tapahtua automaattisesti ilman
ajoneuvon pysähtymisiä
kansainvälisiä käytäntöjä ja palveluiden käytettävyyttä yli rajojen tulee voimakkaasti
edistää
uudella tekniikalla pitää edistää ja osoittaa, että tienkäyttöä ja -käyttäjiä ei veroteta
kohtuuttomasti ja että kerätyt varat kohdennetaan tiestön kunnon yms. ylläpitoon.

Suomessa on vuosien saatossa käynnistetty useita ohjelmia, joissa on myös tavoitteena ollut
verkostoituminen. Merkittävä seikka tässä yhteydessä on nähdä, onko verkostoituminen nähty
ensisijaisesti tavoitteena, tuloksena, vai panoksena, jolta odotetaan tuloksia. Kysymys ei ole
toisarvoinen: verkostoituminen sinänsä ei ole vaikeaa, ainakaan jos sen kuluille löytyy maksajia. Vaikeampaa on ylläpitää ja pyörittää verkostoa, joka pystyy yhteistyön kautta todelliseen
tulokselliseen toimintaan ja aikaansaamaan sellaisia pysyvämpiä vaikutuksia, joista myös
ansio kohtuullisesti kirjautuu verkostolle. ITS Finland verkosto etsii käynnistymisvaiheensa
jatkoksi pysyvämpää roolia.
Moni verkosto on tyytynyt tai joutunut tyytymään tilanteeseen, jossa siihen osallistujat ovat
jakaneet näkemyksiään, miettineet yhteisiä ongelmia (problem confirmation), teettäneet selvityksiä jne., mutta eivät ole onnistuneet generoimaan sellaisia aloitteita tai aktiviteetteja, joilla
konkreettisesti olisi pystytty vauhdittamaan kehitystä tai tuottamaan ratkaisuja ongelmiin (solution creation).
ITS Finland verkoston aihepiirin kannalta keskeisiä lähteitä ovat olleet tämän raportin kohdassa 2.4 mainitut ohjelmat, projektit ja hankkeet.
5.3.3 Toiminnan kansainvälinen viitekehys
Arvioinnissa ja suositusten muotoilussa on käytetty hyväksi kansainvälisiä liikenteen ja logistiikan sektorin ohjelmakehityksen ja yhteistyöjärjestelyjen tietoja sekä tietotekniikalla tuettujen palvelujen kehittämiskokemuksia.
Kaupalliset liikenteen telematiikkamarkkinat ovat vasta heräämässä. Yhdysvalloissa
(GM/Onstar) on toimijakohtainen esimerkki asentaa tiettyihin ajoneuvoihin rajoittuva järjestelmä. Japanissa autoissa esiintyy on-board yksiköitä (VICS, ETC, navigointi ja näiden yhdistelmiä). Euroopan markkinat rajoittuvat oikeastaan vain navigointiin yhdistettynä RTTI tietoon mutta vain osassa Eurooppaa ja varsinaisesta telematiikasta ammattiliikenteen ulkopuolella ei oikeastaan voi puhua. Euroopassa paras ennuste näyttäisi olevan eCall-palvelulla,
joka ilmeisesti pystyisi tuomaan selviä ymmärrettäviä hyötyjä ja voitaisiin toteuttaa kohtuullisesti hinnoitellen. Onnistumisen edellytys palveluissa on positiivinen "business-case" ja kriittisen massan saavuttaminen.
Suomen vahvuuksina voidaan nähdä mobiilisektorin kokemus, sulautetut ratkaisut, navigointija paikkatietojärjestelmätuntemus, yleinen vahva panostus ICT-sektoriin sekä Tekesin panostus. Suomen vaikutusmahdollisuudet autoteollisuuden voimakkaasti lobbaamilla kansainvälisillä foorumeilla ovat tietenkin rajalliset. Suomen kannalta tärkeitä foorumeita ovat kuitenkin
ainakin parhaillaan murrosvaihetta elävä ERTICO, eSafety Forum sekä ITS perheen kongressit.
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Euroopan unionilla on useita alan aktiviteetteja. 2nd eSafety Communication ja uusi painos
ESoP:sta (HMI) ovat näistä tärkeimpiä telematiikan näkökulmasta. Euroopan Parlamentissa
käsittelyssä oleva Ari Vatasen tieturvallisuusraportti suhtautuu hyvin myönteisesti eSafety
teemaan ja telematiikkaan. Poliittisen puolen painoa on erityisesti seuraavilla aktiviteeteilla:
•
•
•

i2010 Communication (European Information Society 2010) adoptoitaneen kesäkuussa 2005, siinä "Intelligent Car" on nostettu lippulaivaprojektin asemaan;
CARS-21 on komissaari Verheugenin pystyttämä ryhmä, jossa pääpaino on regulaation virtaviivaistamisessa, mutta myös innovaatioketjuun puututaan;
eSafety myös tässä tärkeä ja kattaa hyvin eri toimijat, eCall saattaa vauhdittaa Euroopan telematiikkamarkkinoita; RTTI ja HMI - työryhmillä on suoraa vaikutusta telematiikkaan.

Euroopan komissiossa on Universal OBU - alueella tiivistä yhteistyötä eri pääosastojen (DG
INFSO, DG TREN, DG ENTR) välillä. Tosin On-Board Unit näkökulma on kapea ajatellen
koko kyseessä olevaa ongelmavyyhteä.
Lisäksi on menossa muitakin toimia kuten EFC, EVI ja ISA. GST projekti tähtää avoimeen
telematiikkaympäristöön. Sitä koordinoi ERTICO, kyseessä on varsin laaja IP (Integrated
Project). Suomalaisten osallistuminen mm. Open Service Contestiin ja avoimiin workshoppeihin olisi perusteltua. Kun siirrytään kohden tutkimuksen ja kehityksen seitsemättä puiteohjelmaa (FP7), suuntana on co-operative systems, joka myös on linjassa laajemman globaalin
suuntautumisen kanssa.
Teknologioiden yhteiskäytöstä ja kilpailusta on erilaisia käsityksiä. Ilmeistä on, että autoteollisuus näkee, että se ei voi dominoida markkinaa, vaan jälkiasennuksia tulee. Navigointipuoli
on tästä hyvä esimerkki. On myös huomattava, että samalla kun älykkäiden henkilökohtaisten
navigointilaitteiden (PND, PDA, Smart Phones) markkinat kasvavat voimakkaasti, myös sulautetut (embedded) markkinat ovat kasvussa. Markkinat siis myös tukevat toisiaan eivätkä
ole toisensa poissulkevia.
Peilattuna Suomen tilanteeseen, avoimeen arkkitehtuuriin perustuvat palvelut olisivat toivottava suuntaus, joka parhaiten mahdollistaisi suomalaisen osaamisen hyödyntämisen ja markkina-aseman. Tulisi ehkä löytää näkyvä "lippulaiva"-tyyppinen "iso visio" hanke. Lähialueyhteistyölle voisi tässä myös olla sijaa.

5.4 Arviointitulosten yhteenveto
Tämä yhteenveto ei yritä olla kaiken kattava kertaus kaikista niistä havainnoista, joita arviointityön yhteydessä on kirjattu edellisiin kohtiin. Sen sijaan se pyrkii tiivistämään arviointikierroksen merkittävimmän saannoksen neljään alueeseen jaoteltuna siten, että siitä olisi hyötyä
verkoston toiminnan jatkon yleissuunnittelussa. Tämän raportin luvussa 6 esitetään joukko
suosituksia, joiden tarkoituksena on tarjoilla yksityiskohtaisempia ideoita ja kiteytyksiä toiminnan jatkokehittelyprosessiin.
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5.4.1 Verkostolle asetettujen tavoitteiden toteutuminen
ITS Finland verkostolle asetettujen tämän raportin kohdassa 3.2 kuvattujen tavoitteiden joukko on varsin laaja. Verkoston käynnistymisvaiheen aikana käytettävissä olevia resursseja on
jouduttu käyttämään laajalla rintamalla ja käytännön syistä on jouduttu jossain määrin priorisoimaan työkohteita. On muistettava, että verkostotyöhön valjastetut resurssit ovat hyvin
niukat suhteessa työmaan laajuuteen ja vaativuuteen. Tämä heijastuu arvioinnin kenttätyön
tuloksissa, jossa on eroja verrattaessa näkemyksiä työkohteiden tärkeydestä näkemyksiin niiden suhteen tapahtuneeseen edistymiseen. Kun käynnistymisvaiheen jälkeistä aikaa suunnitellaan, on uudelta pohjalta suhteutettava toisiinsa työmaa ja käytettävissä olevat resurssit, sekä
tehtävä priorisointi.
Realismin nimissä on myös todettava, että osa verkoston tavoitteista on sellaisia, että niiden
toteutuminen käytännössä ei ole verkoston itsensä toiminnan, mandaatin tai päätösvallan
varassa. Monet hitausvoimat ovat verkoston suoran vaikuttamispotentiaalin ulkopuolella.
Tämä näkyy myös siinä, millä tavoin sellaiset aloitteet, joihin sisältyy merkittäviä yhteiskuntapoliittisia latauksia, menevät jatkokäsittelyyn. Tässä hyvä esimerkki on tiemaksukäytäntöjä
käsittelevä aloite. Sitä voidaan katsoa esimerkiksi teknologisten ratkaisujen kautta, tienkäytön
kustannusten kohdentamistavoitteiden kuten aiheuttamisperiaatteen kautta, tai vero- ja budjettitalouden näkökulmasta. Olennaista on mihin kanavaan aloite viedään ja millaisia ulkoisia tartuntapintoja siihen luodaan aloitteen perustelurakenteen kautta. Uuden palvelukulttuurin toteutuminen ei kuitenkaan ole yksin ITS Finland verkoston toimien tai parhaan halun
piirissä. Aktiivisena muutosagenttina toimiminen voi kuitenkin muokata maaperää.
On luonnollista, että voimavaroja on merkittävästi tarvittu yhteistyön investointimielessä verkostofoorumin rakenteiden ja toimintamuotojen ylösajoon. Johtoryhmä- ja teemaryhmätyöskentelylle on luotu puitteet ja strategiatyöskentely sekä siihen liittyvät markkinaselvitys- ja
tulevaisuustyöskentelyrutiinit perustettu. Ne on myös jo varsin nopeasti saatu jalkautettua ja
jäsenistön osallistumismahdollisuudet toimintaan aktivoitua.
Marssijärjestystä voidaan kuvata siten, että (1) on luotu toiminnan ja työskentelyn puitteet, ja
lisäksi (2) käynnistetty se jäsenistön enemmistön ammatilliseen osaamiseen suoraan liittyvä
toiminta, jolla harjoitetaan liikenteen ja logistiikan telematiikan yhteistyötä teknologia- ja
tuote/palvelukehityspainotteisesti. Tuonnemmaksi on jäänyt laajempi vaikuttaminen ydinyhteisön ulkopuolella alan yleisen tunnettuuden edistämiseksi ja hidasteiden ja esteiden raivaamiseksi uuden palvelukulttuurin puolesta. Tältäkin osin on kuitenkin jo ennätetty tehdä avauksia kuten viestintäsuunnitelma.
Edistymisen arviointi osoittaa, että tavoitteesta riippuen liikkeelle hyvin tai vähintään tyydyttävästi. Tasapainottelussa painopisteajattelun ja sirpaloitumisen välillä on yleisesti ottaen
onnistuttu kohtuullisesti. Tämä on myös osoitus verkoston päätöksenteon toimivuudesta. Osa
verkoston tavoitteista on luonteeltaan pitkävaikutteisia; konkreettisten tulosten saavuttamiseen tarvitaan aikaa. Verkosto on kuitenkin osoittanut, että sillä on edellytyksiä vauhdittaa
tätä evoluutiota aloitteellisuudellaan ja hankevalmistelullaan.
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5.4.2 Verkoston toimijoiden odotusten toteutuminen
ITS Finland verkoston toimijat edustavat erilaisia taustaorganisaatioita. Vastaavasti yksilöllisten odotusten välillä on huomattavia eroja. Arviointituloksissa näkyy selvästi erilaisia preferenssejä ja toisistaan poikkeavia toiminnan suuntaamisen ja resurssikäytön odotuksia.
Kun FITS-ohjelman aikana osana ITS Finland esiselvitystä liikennetelematiikan tuottajilta ja
ostajilta sekä muilta toimijoilta kysyttiin mielipiteitä verkoston tehtävien tärkeydestä, saatiin
seuraava tulos:
FITS / neljä tärkeintä tehtävää

FITS / neljä vähiten tärkeää tehtävää

Yhteistyöverkoston rakentaminen ja ylläpito
Liikennetelematiikan käyttöönoton ja liiketoiminnan
edistäminen
Vaikuttaminen viranomaistahoihin ja muihin päätöksentekijöihin
Pelisääntösuositusten laatiminen (PPP yhteistyö, jne.)

Liikenteen ja logistiikan edunvalvonta kansainvälisesti
Liikennetelematiikan julkisten rahoitusmahdollisuuksien koordinointi
Liikenteen ja logistiikan telematiikan edunvalvonta
kansallisesti
Tutkimus- ja kehittämistarpeiden selvittäminen ja linjausten tekeminen

Kun edellistä "odotuskaaviota" verrataan tämän ITS Finland verkoston käynnistymisvaiheen
arvioinnin tuloksiin, nähdään, että odotusten ytimessä ovat edelleen verkostotoiminta itse ja
sen kehittyminen tästä eteenpäin. Odotuksia on foorumille, joka kokoaa alan toimijat erilaisine viitetaustoineen yhteen. Samoin vahvat odotukset liikennetelematiikan käyttöönoton ja
alan liiketoiminnan edistämiseksi ovat selkeästi näkyvissä kuten myös vaikuttaminen päätöksentekijöihin ja pelisääntöjen laatiminen, erityisesti edistämään julkisen ja yksityisen sektorin
yhteistyön toimivuutta.
Myös alueet, joihin odotuksia kohdistuisi yleisesti ottaen vähiten, ovat samankaltaisia, tosin
tulkinnat siitä, mitä edunvalvonnalla on tarkoitettu, ehkä vaihtelevat. Siltä osin kun kyse on
edunvalvonnasta siinä mielessä, että palvelukulttuurin etenemisen hidasteita ja esteitä puretaan, äänenpainot tänä päivänä olivat tätä työtä selkeästi vaativia ja kannustavia.
Tässä arvioinnissa verkoston toimijoiden odotukset verkostoyhteistyön toimivuuden suhteen
tuntuvat varsin hyvin täyttyneen. Osallistumistapoja ja -mahdollisuuksia on runsaasti ja verkostoa pidetään vireänä. Joissakin mielipiteissä verkoston koneistoa ja eräitä perusprosesseja
pidetään tosin melko raskaina ja aikaa kuluttavina, ja odotuksia kevennyksen suuntaan ja suorempaan konkretiaan esiintyy. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet otetaan verkostoyhteisössä
avoimesti vastaan ja verkosto on kykeneväinen niitä käsittelemään mahdollisista mielipideeroavaisuuksista huolimatta. Ilmapiiri on kokonaisuutena todettu rakentavaksi ja osallistuminen hyödylliseksi.
Liikenteen ja logistiikan telematiikassa kyse on uudisalueesta. Yhtä ja ainoaa totuutta tai absoluuttisen oikeaa alan tulevaisuuskuvaa ei ole piirrettävissä. Se ei ole valmiina missään piilossa, vaan se täytyy rakentaa, mieluiten yhdessä. Kysely- ja haastattelutuloksista heijastuu
odotuksena "kohtalon jakaminen", läsnäolo prosessissa, joka etsii uudisalueelle tilaa, palveluita ja markkinoita. Yhteiskunnallinen tilaus, vaikkakin vielä melko jäsentymättömänä, on
olemassa, mutta tarjoama ja markkinapaikka eivät vielä ole kokonaisuutena kypsiä. Odotukset
läpimurtomahdollisuuksista ovat kuitenkin ilmassa. Tosin, jos tarjonta ja kysyntä ovat samanaikaisesti sumeita, ne eivät kovin helposti kohtaa konkreettisella tasolla toisiaan. Verkostoyhteistyön odotetaan kirkastavan alan näkymää.
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5.4.3 Verkoston saavuttama uskottavuus ja asema alan toimijana
Uskottavuutta ja asemaa voi tarkastella sisäisesti ja ulkoisesti. Jäsenistön piirissä verkosto
näyttää saavuttaneen varsin hyvää uskottavuutta ja ollaan tyytyväisiä siitä, että eri sektoreiden
edustajia on saatu jo tässä vaiheessa näinkin hyvin mukaan. Lisäksi jäsenkunta on lupaavasti
kasvussa. Toimijat ovat kokeneet verkoston sellaiseksi foorumiksi, joka kansallisesti on pystynyt vakiinnuttamaan asemansa lyhyessä ajassa. ITS Finlandin sisäistä uskottavuutta ovat
lisänneet alan päättäjien kiinnostuneisuus, mm. laajennetut johtoryhmäkokoukset, sekä verkoston asiantuntemuksen käyttö kansallisen tason kehittämisohjelmissa, esimerkkeinä AINO
ja VAMOS.
Sisäistä uskottavuutta nakertavat jossain määrin jäsenkunnan kattavuudessa ainakin vielä toistaiseksi olevat aukot koskien kaikkien liikennemuotojen mukanaoloa ja edustavuuden syvyyttä jäsenkunnassa. Uskottavuus voi kuitenkin tulla koetelluksi siinä vaiheessa, kun verkoston
käynnistymisvaiheen jälkeen paineet konkreettisten saavutusten osalta kasvavat. Merkkejä
kuitenkin on, että "etsikkoajasta" on päästy ilman suuria viiveitä konkreettisen etenemisen ja
vaikuttamisen tielle, mm. aloitteiden ja hanke-ehdotusten kautta. Uskottavuutta luonnollisesti
lisäisi se, että nykyistä useampi verkoston jäsen vielä nykyisestään lisäisi omaa aktiivisuuttaan verkoston toiminnassa.
Ulkoinen uskottavuus jakaantuu kahteen osaan; verkoston jäsenistön oma mielikuva verkoston painoarvosta alan ulkopuolella vaikuttavana tahona ja alan etenemistä ja läpimurtoja
vauhdittavana toimijana, sekä siihen, miten uskottavana verkoston ulkopuoliset tahot näkevät
ITS Finland verkoston ja sen toiminnan. Arvioinnista jää se kuva, että verkosto uskoo edistävänsä sekä liiketoiminnallisesti että yhteiskunnallisesti tärkeää asiaa ja uskoo siihen, että verkosto saavuttaa ajan oloon huomattavaa vaikuttavuutta. Huolta kannetaan lähinnä siitä, missä
aikataulussa verkosto ennättää saavuttaa ulkoista uskottavuutta aloitteidensa ja hankkeidensa
kautta, ja riittääkö verkoston jäsenillä tähän kylliksi pitkäjänteisyytta ja panostusvaraa.
ITS Finland verkosto on sen ulkopuolisille tahoille vielä tässä vaiheessa melko tuntematon, ja
varsin vähän tiedetään sen toiminnan yksityiskohdista. Syynä tähän on se, että kyseessä on
suurelle yleisölle paljolti tuntematon uudisalue johon mm. media ei vielä ole juurikaan tarttunut. Verkosto ei siis vielä ole ennättänyt "säteillä" ympäristöönsä siinä määrin, että sen uskottavuutta olisi oikeastaan mitattu. Valmiutta tähän on kuitenkin jo alettu nostaa, esimerkkinä
verkostossa rakennettu viestintäsuunnitelma.

5.4.4 Verkoston saavuttamien tulosten merkitys ja vaikuttavuus
Tämän raportin alussa kohdassa 2.1 kuvatut liikenteen ja logistiikan kehittämispaineet ovat
siinä määrin suuret ja kiistattomat, että ITS Finland verkoston työskentelyllä on selkeä yhteiskunnallinen perustelu. Jos verkosto onnistuu tavoitteidensa saavuttamisessa aloitteellisuutensa, alan toimijoiden yhteistyön onnistuneen tiivistämisen sekä alan tuotteiden ja palveluiden
kehittämisen ja käytön tuloksellisen edistäjän roolinsa kautta, niin sillä tulee olemaan suuri
merkitys ja vaikuttavuusarvo. Olennaista on miten nopeasti tästä onnistumisesta saadaan
todistusvoimaa, evidenssiä. Yhteiskunta odottaa ongelmiinsa pikaisia ratkaisuja ja liiketoimintasektorin odotuksissa heijastuu kärsimätön raha.
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Verkoston tähän mennessä käynnistymisvaiheensa aikana saavuttamat tulokset ovat lupaavia
sikäli, että toiminnan jäsennysvaihe on viety ripeästi läpi ja että konkretiaa etenkin hankkeiden ja aloitteiden osalta on näkyvissä. Nämä ovat välttämättömiä askeleita kohden palvelukulttuuria ja sitä ruokkivaa tarjontaa. Seuraavat askeleet edellyttävät lisää vaikuttamista, esteiden ja hidasteiden loivennusta ja poistoa sekä konkretiaa palvelukehityksen yhteistyössä
mm. pilotoinnin kautta.
Vapaamuotoisena analogiana voidaan todeta, että nyt liikenteen ja logistiikan telematiikassa
on päästy elävään ja lupaavaan teknologia- ja kehittämispainotteiseen varikkotoimintaan, seuraavaksi on päästävä koti- ja ulkomaisille testiradoille pilotoimaan, ajamaan hyviä ja uskottavia aika-ajoja ja esittelemään toimivia ratkaisuja. Sen jälkeen päästään itse kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin, joihin toivottavasti löytyy kasvavia asiakaskatsomoita. Tämä evoluutio tapahtuu sekä kansallisella että kansainvälisellä areenalla eikä onnistu ilman kansallisten ja
kansainvälisten tiimien yhteistoimintaa.
ITS Finland verkosto on merkityksellinen ja vaikuttava jos se onnistuu vauhdittamaan tätä
evoluutiota ja taustalla myötävaikuttamaan siihen, että sen toimijat pystyvät sekä yhteistyöhön että kilpailuun, sekä itsenäisesti että konsortioina. On myös hyvä muistaa, että yleensä
tuote- ja palvelukehityksessä se panos, joka tarvitaan teknisesti toimivan proton tuottamiseen
on yleensä murto-osa siitä panoksesta, joka tarvitaan sen jalostamiseksi markkinoiden tunnistamaksi ja uskottavana kokemaksi tavaramerkiksi.
ITS Finland verkoston on pystyttävä perustelemaan olemassaolonsa ja toimintansa uskottavasti. Tämä edellyttää, että toiminnan arvioimiseksi on olemassa yhteisön hyväksymiä mittareita. Näiden mittareiden on palveltava sekä toiminnan saavutusten raportointia ulospäin,
että verkoston omaa sisäistä toiminnan seurantaa ja suunnittelua. Mittarit voivat olla laadullisia tai määrällisiä, mutta ennen kaikkea yksinkertaisia ja ymmärrettäviä.
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6 SUOSITUKSIA VERKOSTON TULEVAA TOIMINTAA AJATELLEN
ITS Finland verkoston toiminnan perustavoitteet vaikuttavat olevan varsin jäsentyneet vaikka
työkenttä on laaja ja verkoston toiminta on vielä nuorta. Syynä tähän on paljolti perusteellinen valmistelutyö mukaanlukien esiselvitys, joka puolestaan oli osa varsin perusteellista FITS
- ohjelmakokonaisuutta. ITS Finlandin ei tarvinnut käynnistyä tyhjän päältä. Käynnistyttyään
verkosto on ripeästi täsmentänyt tavoitteitaan ja toimintatapojaan.
Tämän arviointityön kirvoittamat suositukset ovat näin ollen luonteeltaan näkemyksiä ja ehdotuksia, jotka tähtäävät toiminnan parantamiseen entisestään. Suositusten laadintaa on helpottanut se avoimuus, jolla verkoston toimijat ovat arvioijille ilmaisseet kokemuksiaan tähänastisesta verkostotyöskentelystä. Tämä avoimuus on hyvä perusta rakentaa verkostoa edelleen.
Seikka, joka tuo toiminnan suuntaamisen pohdiskeluun oman merkittävän vaikutuksen on se,
että ITS Finland verkosto on ensi vaiheessa käynnistetty määräaikaisena projektina sillä silmällä, että jatkotyöskentelystä ja sen muodoista päätetään erikseen. Tämä seikka on tässä
arvioinnissa ja suositusten teossa haluttu nähdä ensisijaisesti mahdollisuutena eikä uhkana.
Usea suositus ehdottaa tehostettuja toimia tai joihinkin uusiin toimintaa tukeviin tekoihin ryhtymistä. Arviointityössä on kuitenkin todettu, että toiminnan nykyinenkin laajuus ja työkuorma
on käytettävissä oleviin nykyresursseihin nähden ylä- tai jopa sietorajalla. Arvioijat eivät
ehdota tai toivo, että kaikkiin suosituksiin tartuttaisiin yhtäaikaa tai välittömästi, vaan voimavarojen niin salliessa ja verkoston oman priorisointinäkemyksen mukaisesti. Kohdassa 6.4 on
esitetty arvioijien ehdotus taulukosta, jota verkoston piirissä voisi soveltaa priorisointiin ja
marssijärjestyksen laadintaan.

6.1 Verkoston toiminnan suuntaaminen

SUOSITUS 1
LISÄARVON ITSEARVIOINTI
Verkoston toimijat ovat hyvin erilaisia odotusten suhteen. Lähtökohta osallistumiselle on ensisijaisesti hyöty ja siihen liittyvät osallistumisen perustelut. Nämä on selkeästi pystyttävä
määrittelemään verkostotyön tuottamana lisäarvona. Terävöitetty lisäarvonäkemys auttaa
koko verkostoa suuntautumaan jäsenistönsä odottamaan suuntaan.
ITS Finland verkoston toimijoiden on hyvä tehdä osana valmistautumista verkoston
käynnistymisvaiheen päätökseen ja toiminnan jatkotavan hahmotukseen selkeä yksilöllinen verkoston tuoman ja siinä toimimisen lisäarvon luonteen ja määrän itsearviointi
verkostossa toimimisen kokemusten ja näköpiirissä olevan verkoston tulevaisuuden potentiaalin kautta. Itsearvioinnin tuloksia on käytettävä avoimesti verkoston tulevaisuuden yhteisessä suunnittelussa.
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SUOSITUS 2
AIKAVÄLIN PAINOTUKSET
Verkostolle asetetut odotukset ovat toisaalta lyhyen aikavälin odotuksia, ja toisaalta pitkäjänteisempiä koko kansallista liikenteen ja logistiikan infrastruktuuria ja sen kehittymistä koskevia. Lyhyen ja pitemmän aikajänteen tavoitteiden kirkas kirjaaminen on tarpeen. Kirjaus auttaa toiminnan vastuiden selkeytyksessä sekä erityisesti tulevan toiminnan rahoituspohjan rakentamisessa.
ITS Finland verkoston tulee käydä perusteellinen keskustelu lyhyen ja pitemmän aikavälin tavoitteiden painotuksesta ja niihin panostamisen suhteesta. Lyhyt ja pitkä aikajänne eivät asiallisesti ole toisiaan poissulkevia, mutta saattavat kilpailla käytettävissä
olevista niukoista budjetti- ja henkilöresursseista.

SUOSITUKSET 3 - 4
STRATEGINEN KUMPPANUUS
Moni ITS Finlandin toimija odottaa verkostolta konkreettista potkua liiketoimintaansa ja tähän tarvittavia kumppanuuksia. Verkostossa on useita jäseniä, joiden kesken näitä strategisia
kumppanuuksia voi periaatteessa syntyä. Toistaiseksi tämä potentiaali ei vielä ole hyvin
auennut. Syyt tähän ovat luonnollisesti moninaisia, osin toimijoista itsestään suoraan johtuvia,
mutta verkosto voinee omatoimisesti tämän tavoitteen saavuttamista vielä vauhdittaa.
Strategista kumppanuutta voidaan myös tarkastella koko verkoston tasolla. ITS Finland verkostolle voisi olla sekä voimavara- että vaikuttamismielessä hyödyllistä pyrkiä rakentamaan
strategista kumppanuusverkostoa alaa edustavien toimiala- ja vastaavien järjestöjen ja elinten
kanssa sekä tiivistämällä yhteistyötä valittuihin muihin orgaaneihin, jotka edistävät mm. suomalaisten tuote- ja palveluratkaisujen pääsyä markkinoille.
SUOSITUS 3
JÄSENKUMPPANUUS
ITS Finland verkostossa tarvitaan tehostettuja toimia, jotka mahdollistavat toimijoiden
tiiviimmän strategisen kumppanuuden ja muun konkreettisen yhteistyön. Tämä terästetty yhteistyö voi esimerkiksi keskittyä synkronoituihin markkinointitoimiin tai tuoteja palvelukonseptien yhteiseen pilotointiin. Tämä ei tapahdu kollektiivisesti itsestään,
joten jäsenkunnasta tulee löytyä ainakin määräaikaisia vetureita.

SUOSITUS 4
VERKOSTOKUMPPANUUS
ITS Finland verkoston tulee tunnustella ja solmia yhteistyösuhteita alan muihin toimijayhteisöihin liikenteen ja logistiikan alueilla sekä tuotteiden ja palveluiden markkinointia edistäviin toimijoihin, esim. FINPRO.
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SUOSITUKSET 5 - 6
KANSAINVÄLISYYDEN ROOLI
Verkoston toimijoiden näkemykset suuntautumisesta kansainväliseen toimintaan suhteessa
kansalliseen kotimaiseen vaihtelevat suuresti. Kyse ei ole siitä, mikä on oikein ja mikä väärin,
vaan siitä, miten ponnistukset järkevästi mitoitetaan tässä suhteessa. Jotta tämä voisi tapahtua,
on hyödyllistä, että kansainvälisyyden ja kansainväliseen työhön osallistumisen eri kentät,
motiivit ja potentiaali nykyistä paremmin tunnetaan.
SUOSITUS 5
KANSAINVÄLISYYDEN LISÄARVO

ITS Finland verkostossa tulee suorittaa ohjattu rakenteellinen katsaus/analyysikierros
kansainvälisen kentän tilanteesta ja merkityksestä verkoston toimialalla pitäen fokuksena verkoston jäsenistön tunnistamia lisäarvonäkymiä. Mukaan tulee ottaa sekä Suomesta ulospäin suuntautuva kansainvälinen vaikuttamisnäkökulma (markkinointi, infran ja
sääntelyn kehittämiseen liittyvä vaikuttaminen ja edunvalvonta) sekä kansainvälisen
kehityksen peilautuminen Suomeen (infra, sääntely, tuote- ja palvelutarjoama).

SUOSITUS 6
ISO VISIO
Suomen kannalta tärkeätä on ajaa avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuvaa palvelutuotantoa. Tähän pohjaan voisi myös rakentua suomalaiseen osaamiseen perustuva liikenteen ja logistiikan telematiikan kansainväliset mitat täyttävä ISO VISIO vientikelpoisine konsepteineen ja palveluineen. Sijansa tässä visiossa saisivat mm. suomalainen mobiiliviestintä, navigointi ja paikkatieto-osaaminen sekä yleinen ICT-sektorin osaaminen.
Ajovoimaksi kansainväliset mitat täyttävä testaus- ja pilotointitoiminto. Tässä yhteydessä voidaan myös mitata kiinnostus "ITS Finland International Club" teemaryhmän perustamiseen.

SUOSITUS 7
LOGISTIIKAN ROOLI
ITS Finland verkoston toiminnan aluekuvauksessa esiintyvät liikenne ja logistiikka rinnakkain. Toiminta on ainakin toistaiseksi selkeästi painottunut liikenteeseen ja logistiikan osuus
kokonaisuudessa vaikuttaa ainakin ulospäin huomattavasti ohuemmalta vaikka kuljetuslogistiikassa toimiikin oma teemaryhmänsä. Asiaan saattaa ainakin välillisesti vaikuttaa myös se,
että Suomen maantie- ja merikuljetuksista vastaavat nyt suureksi osaksi saksalaiset, tanskalaiset ja hollantilaiset yritykset monipolvisten toteutuneiden yritysostoketjujen kautta.
ITS Finland verkostossa tulee suorittaa linjanveto suhteessa logistiikan asemaan. Kyse
on toisaalta verkoston toiminta-alueen rajauksesta ja toisaalta jäsenkunnan tasapainoisesta kattavuudesta ja edustavuudesta suhteessa verkoston valitsemaan ja rajaamaan
työkenttään. Linjanvedossa on otettava huomioon kuljetusyritysten kansainväliset omistussuhteet.
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SUOSITUS 8
JÄSENTÄYDENNYKSET
ITS Finland verkoston toimintakenttä on laaja ja sen piiriin lukeutuu runsaasti erilaisia toimijoita. Kuitenkin usea liikenteen ja kuljetuslogistiikan harjoittaja tai taho, jota verkoston toimiala suoraan koskee, ei vielä ole mukana verkostossa. Multimodaalius ei vielä hyvin toteudu.
ITS Finland verkostossa tulee tehdä kohdennettu kierros jäsenkunnan täydentämiseksi
tahoilla, jotka täydentäisivät läsnäolollaan nykyistä alan toimijakattavuutta ja parantaisivat verkoston edustavuutta mm. liikennemuotojen osalta. Eräänä jäsentäydennyksen
kriteerinä on myös jäsenkandidaatin asema liikenteen ja kuljetuslogistiikan keskeisissä
arvoketjuissa tai tämän toiminnan suora yhteys liikenteen ja kuljetuslogistiikan telematiikan avulla saavutettaviin hyötyihin kuten esim. liikenteen sujuvuus ja turvallisuus.
Jäsenhankinnan strategiana voisi osin olla "open call" (kaikki alan merkittävät tahot)
sekä "täsmähankinta", jolla tavoitellaan jäseniksi kaikkein keskeisimpiä ja verkoston
toimivuuden ja vaikuttamiskyvyn kannalta oleellisimpia toimijoita.

SUOSITUKSET 9 - 10
VAIKUTTAMINEN
Verkoston nykyinen kokoonpano on hyvin kehittäjäkeskeinen. Perimmäisenä tavoitteena on
kuitenkin telematiikkaan perustuvien tuotteiden ja palveluiden käytön edistäminen ja niiden
markkinoiden voimistaminen. Tulevia käyttäjiä ovat yritykset, julkinen sektori sekä kansalaiset. Verkoston tulee pyrkiä laajentamaan toimintaansa ja vaikuttamisalaansa alan sisäpiirin
ulkopuolelle. Edellisen toimeenpano vaatii verkoston sisällä huomattavia valmistelutehtäviä,
joita varten on varattava riittävästi voimavaroja sekä päätettävä niiden suoritustavasta ja tekijöistä..Vuoden 2005 alussa käsittelyyn tullut ITS Finland verkoston viestintäsuunnitelma on
hyvä avaus lisätä valmiuksia vaikuttamiseen.
SUOSITUS 9
VAIKUTTAMISPANOS
ITS Finland verkostossa tulee toimia alan saavutusten ja hyötyjen tunnetuksi tekemiseksi yhteiskunnan eri lohkoilla. Tämä edellyttää median tarkoituksenmukaista hyödyntämistä, yhteiskunnan päättäjiin vaikuttamista sekä tuotteiden ja palveluiden potentiaalisiin käyttäjäryhmiin kohdistuvaa tiedottamista tavalla, joka kohderyhmien kielellä
kertoo alan tarjoamasta.
SUOSITUS 10
VAIKUTTAMISVALMIUS
ITS Finland verkoston tulee käynnistää niiden valmistelutehtävien suoritus, joilla tuetaan suosituksen 9 toimeenpanoa. Näitä tehtäviä ovat median käytön suunnittelu, yhteiskunnan päättäjiin vaikuttamisessa käytettävä strategia ja argumentaatio, sekä tuotteiden ja palveluiden käyttäjäryhmien kohdalla käytettävät kanavat ja argumentaatio.
Tämän vaikuttamisen yhteydessä kertyvä palaute on systemaattisesti kerättävä ja käytettävä tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ja markkinoinnin sekä ITS Finland verkoston toiminnan suunnittelun apuna.
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SUOSITUS 11
JULKINEN SEKTORI
ITS Finland verkoston piirissä on mahdollista tuottaa näkemyksiä ja aloitteita julkisen sektorin toimijoiden liikennepoliittisen yhteistyön raaka-aineeksi. Tämä luonnollisesti siltä osin
kun kyse on tietotekniikalla tuettujen ja telematiikkaan perustuvien tukijärjestelmien valjastamiseksi laajempien yhteiskuntakehityksen kannalta tärkeiden linjausten toimeenpanoon.
Verkoston piirissä on ja toivottavasti tulee olemaan vielä lisää julkista sektoria edustavia kansallisen ja alueellisen tason toimijoita, jolloin em. näkemysten ja aloitteiden tarkoituksenmukaisuus ja realistisuus tulevat jo verkoston piirissä "esipunnituiksi" ja myös arvioiduiksi suhteessa alan kehitykseen, potentiaaliin ja tuotteiden ja palveluiden toimituskykyyn. Samalla on
mahdollista edistää yhtenäisiä toimintatapoja uuden teknologian jalkautuksessa julkisen liikenteen palvelukseen.
ITS Finland verkostoa tulee vahvistaa julkisen sektorin toimijoilla, jotka yhteistyössä
tuottavat verkostotyön tuloksiin perustuvia oman sektorinsa näkemyksiä ja aloitteita
kansallisen ja alueellisen sekä seudullisen liikennesuunnittelun ja -investointien käyttöön. Eräänä tulokulmana pidetään järjestelmien yhteentoimivuutta ja turhan sirpaloitumisen välttämistä. Lisäksi julkisen sektorin on liikenteen alueen keskeisenä toimijana
nähtävä roolinsa uusien palveluiden tilaajana, mm. tilaaja/tuottajamallia soveltaen, ja
samalla oven avaajana kohden uutta palvelukulttuuria.

SUOSITUS 12
ALUEELLINEN TOIMINTA
Liikenteen ja kuljetuslogistiikan telematiikka on merkitykseltään kasvava liikennepoliittinen
voimavara, jolta odotetaan helpotusta moniin lisääntyvän liikenteen ongelmiin ja kehittämistarpeisiin. Panostus telematiikkaan on tältä osin yhteiskuntapolitiikkaa, jossa Suomessa voidaan nähdä niin kansallisia kuin alueellisia ja seudullisia aineksia. Alueellisen toiminnan osalta ITS Finland yhteistyö on toistaiseksi varsin ohutta. Liikenteen ja logistiikan telematiikan
alueella on myös merkittävää alueellista potentiaalia, jota ei vielä ole päästy laajemmin avaamaan.

ITS Finland verkoston tulee toteuttaa toimialansa yhteistyön kehittämistä palveleva alueellisen ja seudullisen tason aktivointikierros, jossa selvitetään keskeisinä pidetyt telemaattisten palveluiden hyödyntämiseen kytkeytyvät teemat sekä myös työtavat, joita
voitaisiin soveltaa yhteistyössä. Tarvitaan alan alueellisen ja seudullisen toiminnan
"roadmap", joka vastaa kansallisia liikennepoliittisia linjauksia ja vahvistaa niiden toimeenpanoa käytännön ratkaisuissa. Myös tässä on nähtävä alueet ja seudut uusien palveluiden tilaajina, tilaaja/tuottaja - mallin soveltajina ja uuden palvelukulttuurin päänavaajina.
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SUOSITUS 13
KANSALAISNÄKÖKULMA
Liikenteen ja logistiikan telemaattisten tuotteiden ja palveluiden käyttäjät tulevat viime kädessä olemaan ihmiset, kansalaiset eri työ- ja vapaa-ajan rooleissaan. Tässä vaiheessa, hyvin
ymmärrettävästi, tämä ns. "kansalaisen arjen" välitön näkökulma on vielä ITS Finland verkoston työohjelmassa taustalla. Telematiikka on vasta aloittamassa jalkautumisensa kulkuneuvoihin ja kansalaisien liikenneväyläinfrastruktuuriin. Sekä vaikuttamisen, asennemuokkauksen että tiedottamisen ja valistuksen nimissä tämän tulokulman merkitys koko ajan kasvaa
ja verkoston on tässä nostettava valmiuttaan.
Kansalaisnäkökulman kautta eteneminen voi myös herkistää poliittisia päättäjiä ja muita
yhteiskunnan vaikuttajia kiinnittämään enemmän huomiota liikenteen telemaattisiin palveluihin. Suunniteltu Heureka-operaatio on hyvä askel tähän suuntaan; ehkä historia toistaa itseään: Heurekahan syntyi 1980-luvun lopulla järjestetyn fysiikan kansalaisnäyttelyn saamasta
valtaisasta huomiosta ja mielenkiinnosta! Ehkä Heureka itse toimii nyt vuorostaan katalysaattorina?

ITS Finland verkosto nostaa valmiuttaan toimia suoraan ja välillisesti jäsentensä kautta
kansalaisille suunnatussa tiedotus- ja valistustyössä. Työhön on myös haettava kumppaneiksi muita kansalaisten intresseja edistäviä järjestöjä ja muita tahoja, jotta viestien
suuntaus ja sisältö rakentuu tarkoituksenmukaisesti. Tuloksena voisi olla "kansalaisfoorumi", jossa avoimesti käsitellään liikennekysymyksiä ja liikenteessä sovellettavia
telemaattisia palveluita kansalaisten arjen näkökulmasta.

6.2 Verkoston toimintamuodot ja -tavat
SUOSITUS 14
PALVELUGENERAATTORI
Kyselyssä ja haastatteluissa painotettiin liiketoimintalähtöisyytta ja nopeaa konkreettista yhteistyötä uusien tuotteiden ja palveluiden tuottamiseksi. Tämä on nähty verkoston eräänä perustavoitteena. Tarvitaan tehostettu työtapa, joka keskittyy juuri tähän problematiikkaan.
Työkohde ei ole helppo, vaatii avoimuutta ja innostusta, mutta on kokeilun arvoinen. Suosituksen toimeenpano vaatii synkronointia alaa sivuavien tutkimus- ja kehittämisohjelmien
kanssa, jotta turhaa päällekkäistä aktiviteettia ei synnytetä.
ITS Finland verkosto suunnittelee ja käynnistää kokeiluluontoisesti palvelugeneraattorin, dynamon, jossa "workbench" tyyppisesti ideoidaan koti- ja vientimarkkinakelpoisia
tuote/palveluaihioita, synnytetään partneroitumisen avulla aihioiden jalostustiimejä ja
rakennetaan perustoja aihioiden prototyypeille ja niiden pilotoinnille. Toiminta on myös
nähtävissä toimijaorganisaatioiden asiantuntijahenkilöstön valmentamisena asiakas- ja
markkinalähtöiseen tuote/palvelusuunnitteluun.
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SUOSITUS 15
STRATEGIATYÖ
Vuosittaiseksi suunniteltu strategiatyön on ITS Finland verkoston ydintoimintaa, joka kokoaa
verkoston piirissä tehtyjen markkinaselvitysten ja tulevaisuustyöskentelyn tulokset toiminnan
keskeisiksi kantaviksi päämääriksi. Strategiatyö rytmittää toimintaa hyvin ja antaa sille ennakoitavuutta. Tämä avaintyö ei kuitenkaan saa yksin rajoittua esirytmitetyksi rutiiniksi, vaan
sen on oltava kaiken aikaa herkkää reagoimaan merkittäviin verkoston piiristä tai sen ulkopuolelta tuleviin signaaleihin. Tärkeiden asioiden on päästävä "läpi" ja osaksi strategiaa kun
tarvetta ilmenee. Kyse on strategiatyön liiallisen rutinoitumisen välttämisestä.

ITS Finland verkosto varmistaa, että sen hyväksi osoittautunut strategiatyön mekanismi
toteutuu siten, että siitä ei ajan saatossa tule toisteista "cut-and-paste" rutiinia vaan sen
mekanismi uusiutuu tarpeen mukaan ja että voimassa oleva strategia on jatkuvasti valmis kuuntelemaan kentän impulsseja ja on valmis sopeutumaan niihin.

SUOSITUS 16
TULEVAISUUSTYÖSKENTELY
Tulevaisuustyöskentely on vaativa osa ITS Finland verkoston toimintamallia ja nivoutuu verkoston strategiatyöhön. Tulevaisuustyötä on tähän mennessä tehty kollektiivisen metodin avulla, jolla on tavoiteltu hyvää asiantuntijapeittoa ja kattavaa tulosta. Tulevaisuuden ennakoinnissa on tunnetusti vaikeaa toisaalta erottaa metsää puilta, ja toisaalta tunnistaa heikkoja signaaleja, jotka voivat nopeastikin kääntyä valtavirroiksi (mainstream).
Kuten strategiatyön kohdalla yleisemminkin (kts. vastaava suositus 15), tulevaisuustyöskentelyssä on oltava herkkyyttä ja valppautta tunnistaa ja analysoida impulsseja siten, että mekanismi ei ylirutinoidu.

ITS Finland verkosto varmistaa, että sen tulevaisuustyöskentelyssä "kollektiiviset kierrokset" eivät sisällöllisesti ja metodisesti ylirutinoidu, ja että niitä täydennetään syvemmillä ja räätälöidyillä mielellään "face-to-face" tunnusteluilla kohdistuen asiantuntijoihin ja organisaatioihin, jotka ovat liikenteen ja logistiikan uudistumisen ja siinä käytettävän telematiikan avaintoimijoita ja visionäärejä. Nämä tahot saattavat olla verkoston
jäseniä tai sen ulkopuolisia koti- tai ulkomaisia toimijoita.

6.3 Verkoston organisoituminen ja voimavarat
ITS Finland verkostolle haettiin jo FITS-ohjelmaan sijoitetun esiselvityksen yhteydessä sekä
toiminta- ja organisoitumismallia sekä voimavarahaarukkaa. Suoritetut toimijakyselyt ohjasivat verkoston käynnistymisvaiheen organisointia ja rahoitusperustaa; tuloksena nykyinen projektiyhteisö, jäsenmaksurakenne ja - taso, sekä odotukset työpanoksen löytymisestä eri tehtäviin. Seuraavat suositukset ovat arvioijien näkemyksiä kohdistuen verkoston käynnistymisvaiheen jälkeiseen tilaan.
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SUOSITUS 17
ORGANISAATIOMUOTO
ITS Finland verkosto tarvitsee muodollisesti uskottavan juridisen muodon. Verkoston piirissä
vaihtoehtoja on selvitelty sekä toiminnallisuuden että virallista muotoa sääntelevien käytäntöjen näkökulmista. Tässä arvioinnissa on tutustuttu näihin selvitystuloksiin ja verkoston niistä
vetämiin johtopäätöksiin. Käyttökelpoisimmat mallit ovat nykyinen projektimuoto tarkistettuna sekä yhdistysmuoto. Suositus on yhdistysmuoto.

ITS Finland verkosto organisoituu käynnistymisvaiheen jälkeen juridisesti yhdistysmuotoiseksi. Yhdistyksen perustaminen on muodollisesti yksinkertaista ja yhdistyslaki
sallii verkostolle tärkeän monimuotoisen toiminnan harjoittamisen. Yhdistysmuoto on
hallinnollisesti kevyt, mutta sallii toiminnallisesti perustellut alarakenteet, jotka voivat
suuntautua erilaisiin kehittämisen yhteistyön ja vaikuttamisen lohkoihin. Haluttaessa
myös yritystoimintaa voidaan harjoittaa kiinteästi yhdistyksen yhteydessä, siitä tietenkin erikseen säädettyjen menettelyjen mukaan.

SUOSITUS 18
ALARAKENTEET
ITS Finland verkoston toiminta on laajaa ja monimuotoista. Tämä edellyttää, että tuleva organisaatio- ja hallintomalli, mahdollisesti yhdistys, sallii joustavien alarakenteiden perustamisen ja purkamisen.
ITS Finland verkostolle ominaiset käynnistymisvaiheen aikana synnytetyt ryhmät kuten
teemaryhmät, prosessit kuten strategiatyö markkinaselvityksineen ja tulevaisuustyöskentelyineen, sekä määräaikaiset projektit ja hankkeet määritellään tulevan organisaatio- ja hallintomallin osiksi. Samalla tarkennetaan niiden tavoiteasetanta ja ne linkitetään yleisen organisaatio- ja hallintomallin päätöksenteko- ja ohjauskäytäntöön. Lisäksi
tarkistetaan alarakenteiden sisältöä ja hallintoa mahdollisesti sääntelevät yhdistyslain
vaatimukset ja tehdään tarvittavat sovitukset. Alarakenteet määritellään siten, että verkostolle ominaiset dynamiikka ja itseohjautuvuus säilyvät.

SUOSITUS 19
ASIANTUNTIJAVOIMAVARAT
ITS Finland verkoston toiminta-ala on laaja ja käytettävissä olevat resurssit rajalliset. Lisäksi
tuodaan esille uusia asioita, joihin nykyisten lisäksi pitäisi panostaa. Verkoston nykyinen asiantuntijavoima on koordinaattorin lisäksi ratkaisevasti jäsenorganisaatioiden henkilöstön
talkootyöpanoksen varassa. Tämä panos tulee jatkossakin olemaan keskeinen verkoston voimavara ja verkoston kehittyminen arvoverkostona nojaa vahvasti siihen, että toimijat pystyvät
irroittamaan toimintaan mukaan, sektorivastaaviksi tai muussa ominaisuudessa asiantuntijavoimaansa. Tällöin luonnollisesti minimivaatimuksena on, että ao. sektori kuuluu läheisesti
asiantuntijan toimenkuvaan, toimiminen ITS Finland verkostossa on substanssimielessä toimenkuvaan sisältyvää, ja että siitä samalla on konkreettista hyötyä omien tehtävien hoidon
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kannalta. Työpanos tulee siis olla tarkkaan kohdennettavissa, jotta sitä ei luokiteltaisi oman
päätyön näkökulmasta yksipuoliseksi työajan ja asiantuntijakapasiteetin uhraukseksi. Samalla
työn tekemisen kautta verkoston toiminnan suuntautuminen jäsenistön edellyttämään suuntaan luonnollisella tavalla varmistuu.
Mikäli kuvatunlainen asiantuntijavoiman täydennys ei osoittaudu mahdolliseksi, on vakavasti
harkittava vähintään osa-aikaisen apulaisen palkkaamista koordinaattorin tueksi. Näin erityisesti silloin, jos verkosto laajemmassa mitassa lähtee toteuttamaan arvioinnin aikana kentällä
painotettua tehostettua ulkoista kohdennettua vaikuttamista.

ITS Finland verkoston piirissä laaditaan ensi vaiheessa luettelo sellaisista tärkeistä sektoreista ja tehtävistä, jotka vaativat lisäresursseja edetäkseen tai tullakseen suoritetuiksi. Tämän jälkeen, osana verkoston resurssisuunnittelua, selvitetään onko verkoston
toimijoiden piirissä asiantuntijavoimaa, joka voisi oman työnsä ohella toimia tehtävätai sektorivastaavana. Selvityksen piirissä voisi myös olla oppilaitosten ja tutkimusyksiköiden asiantuntijapotentiaali.
.
SUOSITUKSET 20 - 22
TOIMINNAN RAHOITUS
ITS Finland verkoston nykyinen käynnistymisvaiheen aikainen kokonaisbudjetti on luokkaa
275.000 euroa vuodessa ja sen käyttö jakaantuu kohdassa 3.7 kuvatulla tavalla. Jäsenkunnan
laajenemisen myötä jäsenmaksutulojen määrän voidaan ennakoida ajan oloon kasvavan. Toimintabudjetin muu kehittyminen tulee ilmeisesti olemaan erillisrahoituslähteiden varassa.
Verkoston on luonnollisesti pystyttävä toimimaan ilman merkittävää toimitila- ja muuta infrastruktuurikuormaa hyödyntäen toiminnassaan verkkotyöskentelyn keinovalikoimaa.
Siltä osin kun verkoston aloitteet ja hanke-ehdotukset saavat vastakaikua, ne voivat myös
saada rahoitusta, mutta useimmissa tapauksissa tämä rahoitus järjestyy verkoston itsensä ulkopuolella ja kanavoituu työhön, joka verkoston aloitteesta löytää sijansa muissa ohjelmissa
tai projekteissa, kuten esimerkiksi AINO ja Tekesin ohjelmat. Tätä kautta moni verkoston
jäsen voi myöskin ITS Finlandin välillisellä myötävaikutuksella päästä uusien rahoitusmahdollisuuksien äärelle. Tämä kaikki on kannatettavaa ja ajaa sekä maan että alan etua.
Liikenne- ja viestintäministeriö on ITS Finland verkoston käynnistymisvaiheessa ratkaisevan
tärkeä yksittäinen rahoittaja ja käynnistysvoima. Tältä osin tulevaisuusjärjestelyt ovat erittäin
merkityksellisiä. Ministeriö on asemansa puolesta liikenteen ja logistiikan telematiikan etenemisen kannalta erityisasemassa ja tämän aseman tulee olla näkyvää myös jatkossa. Kyseessä ei yksin ole rahoittajan rooli vaan signaali siitä, että ITS Finland verkoston sanomaa ja
toimintaa arvostetaan ja että kaikkia keskeisiä toimijoita kutsutaan esimerkillä yhteistyöhön.
ITS Finland verkoston toimijakunta voi verkoston kohtuullisen rahoituksen turvaamiseksi
harkita seuraavia suosituksia:
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SUOSITUS 20
PANOKSEN KOHDENNUS
Verkosto syventää sisäistä rahoitusrakennettaan verkoston alarakenteiden mukaan siten, että jäsen voi perusjäsenmaksunsa lisäksi sijoittaa rahoituspanostaan eri alarakenteisiin itselleen tarkoituksenmukaisella tavalla. Jäsenen näkökulmasta osallistumisen
kokonaismaksu koostuu sen mukaan, miten eri aktiviteetteihin on ilmoittautunut mukaan. Tässä on kuitenkin varmistettava että "perusmaksu" on riittävällä tasolla, jotta
pelkkään "rusinanpoimintaan" ei yksipuolisesti suuntauduta. Panoskohdennuksessa
oleellista on myös erottaa lyhyen ja pitemmän aikavälin panostus.
SUOSITUS 21
LISÄPANOSTUS
Verkoston tulee alarakenteittain etsiä ulkoista kohdennettua lisärahoitusta sallimalla
alarakenteesta ja aktiviteetista riippuen ulkoisen tahon osallistuminen verkoston toimintaan - taho ikäänkuin lunastaa rajatun osallistumisen maksua vastaan. Tämä ei voi
olla yleisratkaisu rahoituksen järjestämiseen, mutta eräs soveltuvissa tilanteissa mahdollinen keino. Joissain hankevalmisteluissa tämä mahdollisuus voi olla hyvinkin potentiaalinen, esimerkiksi alueellista/seudullista kehittämisrahaa voi olla perustellusti haettavissa palvelumääritys- ja pilotointitarkoituksiin.
SUOSITUS 22
AVAINMINISTERIÖN PANOS
Liikenne- ja viestintäministeriön tulee verkoston tulevan toiminnan suunnittelun osana
arvioida oma tuleva roolinsa ja sen osana ministeriön kanavoiman rahoituksen tapa ja
määrä. Kun otetaan huomioon verkoston elinkaaren nykyinen vaihe ja odotettavissa
olevat paineet suurempaan vaikuttamiseen telematiikan kehittäjäyhteisön ulkopuolella,
tavoitteena tulisi varmistaa, että ministeriön kokonaispanostus ottaen huomioon kaavailtu "perusmaksu" yhdessä alarakennerahoituksen kanssa, ei nykyisestä tasosta vielä
muutamaan vuoteen ainakaan laskisi. Tätä puoltaa myös se, että siirtymä käynnistymisvaiheesta vakiintuneeseen toimintaan edellyttää jouheutta ja epäjatkuustilanteen välttämistä. Käyttäen "alarakennerahoitusta" aktiivisesti ministeriö voi myös antaa verkostolle omia signaalejaan työohjelman sisäisestä priorisoinnista.

6.4 Suositusten yhteenveto ja käsittely
Kuten luvun 6 johdannossa on todettu, tämä raportti sisältää huomattavan joukon hyvin erilaisia suosituksia. Niitä kaikkia ei voi yhtäaikaisesti ja välittömästi toteuttaa, vaan tarvittavat
toimet on mitoitettava ja ajoitettava voimavarojen mukaan ja verkoston omaan priorisointinäkemykseen perustuen. Arvioijien näkemyksen mukaan suosituksia voisi edellä mainittu
silmällä pitäen työstää seuraavan taulukon kuvaamalla tavalla osana verkoston toiminnan
suunnittelua. Tässä on luonnollisesti otettava huomioon suositusten väliset sisällölliset ja
ajoitukselliset riippuvuudet.
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SUOSITUS
NRO

NIMI

1

LISÄARVON ITSEARVIOINTI

2

AIKAVÄLIN PAINOTUKSET

3

JÄSENKUMPPANUUS

4

VERKOSTOKUMPPANUUS

5

KANSAINVÄLISYYDEN LISÄARVO

6

ISO VISIO

7

LOGISTIIKAN ROOLI

8

JÄSENTÄYDENNYKSET

9

VAIKUTTAMISPANOS

10

VAIKUTTAMISVALMIUS

11

JULKINEN SEKTORI

12

ALUEELLINEN TOIMINTA

13

KANSALAISNÄKÖKULMA

14

PALVELUGENERAATTORI

15

STRATEGIATYÖ

16

TULEVAISUUSTYÖSKENTELY

17

ORGANISAATIOMUOTO

18

ALARAKENTEET

19

ASIANTUNTIJAVOIMAVARAT

20

PANOKSEN KOHDENNUS

21

LISÄPANOSTUS

22

AVAINMINISTERIÖN PANOS

TÄRKEYS

AJOITUS

1 RYHMÄ 2 RYHMÄ 1 AALTO

2 AALTO

Verkoston toiminnan arvioimiseksi tulee olla olemassa yhteisön hyväksymiä mittareita. Ne
voivat olla laadullisia tai määrällisiä, mutta ennen kaikkea yksinkertaisia ja ymmärrettäviä.
Lisäksi tarvitaan mittareita, joilla voitaisiin arvioida alan etenemistä ja palveluiden menestystä. Niiden kehittelyssä tarvitaan sekä alan klusterin, että koko liikenteen ja logistiikan
arvoketjun panosta.
Lisäksi ITS Finland verkosto voi eri yhteyksissä painottaa tarvetta kouluttaa lisää liikenteen
ja logistiikan telematiikan hallitsevaa asiantuntijavoimaa Suomeen. Tämä tavoite on myös
koko klusterille ja arvoketjulle yhteinen, ITS Finland voi olla asiassa merkittävä vauhdittava
taho. ITS Sweden on voimakkaasti painottanut koulutusta omassa toimintasuunnitelmassaan.
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7 VERKOSTO INNOVOINTI- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN OSANA
7.1 Case: ITS Finland verkosto
Tämän raportin kohdassa 3.5 on kuvattu ITS Finland verkostoa oheisen kaavion avulla:
TELEMATIIKAN
TEKNOLOGIAT

TUOTTEET JA
PALVELUT

JAKELUKANAVAT JA
PALVELUVERKOT

TUOTTEIDEN JA
PALVELUIDEN KÄYTTÖ
TUOTTEIDEN JA
PALVELUIDEN SOVITUS
KÄYTTÄJIEN TARPEISIIN

TELEMATIIKALLA
VARUSTETTUJEN
TUOTTEIDEN JA
PALVELUIDEN SOVITUS
JAKELUKANAVIIN JA
PALVELUVERKKOIHIN

TUOTTEIDEN JA
PALVELUIDEN VARUSTUS
TELEMATIIKALLA

JAKELUKANAVIEN JA
PALVELUVERKKOJEN
SOVITUS KÄYTTÄJIEN
TARPEISIIN

TUOTE- JA PALVELUKEHITYS

JAKELUTIET

KÄYTTÖKULTTUURI

TOIMIJAT
TOIMIJAT
TOIMIJAT
ITS FINLAND VERKOSTON TOIMIJAYHTEISTYÖ
TOIMIJAT
TOIMIJAT
TOIMIJAT
POLIITTISET LINJAUKSET

POLIITTISET LINJAUKSET

TEKNOLOGIA- JA KEHITTÄMISOHJELMAT

REGULAATIO / STANDARDIT

REGULAATIO JA STANDARDOINTI

POLIITTISET LINJAUKSET
KOULUTUS JA VALMENNUS
TIEDOTTAMINEN JA KAMPANJAT

KANSALLISEN TASON EDISTÄMISTOIMENPITEET
POLIITTISET LINJAUKSET

POLIITTISET LINJAUKSET

TEKNOLOGIA- JA KEHITTÄMISOHJELMAT
REGULAATIO JA STANDARDOINTI

REGULAATIO / STANDARDIT

POLIITTISET LINJAUKSET
KOULUTUS JA VALMENNUS
TIEDOTTAMINEN JA KAMPANJAT

YLIKANSALLISEN TASON EDISTÄMISTOIMENPITEET

Kun kaaviota tarkastellaan nimenomaisesti innovointi- ja kehittämistoiminnan tulokulmista,
voidaan verkoston kattamassa toimintakentässä havaita mm., että:
•
•
•

geneeriset telematiikan teknologiat etsivät tuotteissa ja palveluissa elintilaa;
tuotteet ja palvelut hakevat jakelukanavia;
tuotteet, palvelut sekä jakelukanavat etsivät kysyntää eli asiakkaita.

Periaatteessa etsintää tapahtuu myös päinvastaiseen suuntaan, joskaan se ei ole niin näkyvää,
eli arvoketjun alkupäästä haetaan uutta vauhtia ja uusia mahdollisuuksia. Jokainen saumakohta on kysynnän ja tarjonnan kohtaamispaikka
Uudisalueella, kuten liikenteen ja logistiikan telematiikassa ja niihin tukeutuvissa palveluissa
tarjonta ja kysyntä eivät ole kypsiä vaan vielä sumeita, jolloin ne eivät helpolla kohtaa toisiaan. Tässä tilanteessa verkoston rooli korostuu foorumina, joka antaa mahdollisuuden toimijoiden yhteiseen keskusteluun ja kumppanuuteen, joka voi kirkastaa maisemaa, aktivoida yhteisiä toimia ja vauhdittaa evoluutiota.
ITS Finland verkosto voi tässä roolissaan sekä luoda palveluinnovaatioita että tehdä innovatiivisia aloitteita ja käynnistää hankkeita, joihin mm. sekä koti- että ulkomaiset tutkimus- ja
kehittämisorganisaatiot sekä kehittämishankkeiden valmistelijat ja rahoittajat voivat tarttua.
Verkosto toimii innovaatio- ja kehittämistoiminnan katalysaattorina. sekä vaaka- että pystysuunnassa yo. kaaviossa:
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TELEMATIIKAN
TEKNOLOGIAT

TUOTTEET JA
PALVELUT

JAKELUKANAVAT JA
PALVELUVERKOT

TUOTTEIDEN JA
PALVELUIDEN KÄYTTÖ
TUOTTEIDEN JA
PALVELUIDEN SOVITUS
KÄYTTÄJIEN TARPEISIIN

TELEMATIIKALLA
VARUSTETTUJEN
TUOTTEIDEN JA
PALVELUIDEN SOVITUS
JAKELUKANAVIIN JA
PALVELUVERKKOIHIN

TUOTTEIDEN JA
PALVELUIDEN VARUSTUS
TELEMATIIKALLA

JAKELUKANAVIEN JA
PALVELUVERKKOJEN
SOVITUS KÄYTTÄJIEN
TARPEISIIN

TUOTE- JA PALVELUKEHITYS

JAKELUTIET

KÄYTTÖKULTTUURI

TOIMIJAT
TOIMIJAT
TOIMIJAT
ITS FINLAND VERKOSTON TOIMIJAYHTEISTYÖ
TOIMIJAT
TOIMIJAT
TOIMIJAT
POLIITTISET LINJAUKSET

POLIITTISET LINJAUKSET

TEKNOLOGIA- JA KEHITTÄMISOHJELMAT

REGULAATIO / STANDARDIT

REGULAATIO JA STANDARDOINTI

POLIITTISET LINJAUKSET
KOULUTUS JA VALMENNUS
TIEDOTTAMINEN JA KAMPANJAT

KANSALLISEN TASON EDISTÄMISTOIMENPITEET
POLIITTISET LINJAUKSET

POLIITTISET LINJAUKSET

TEKNOLOGIA- JA KEHITTÄMISOHJELMAT

REGULAATIO / STANDARDIT

REGULAATIO JA STANDARDOINTI

POLIITTISET LINJAUKSET
KOULUTUS JA VALMENNUS
TIEDOTTAMINEN JA KAMPANJAT

YLIKANSALLISEN TASON EDISTÄMISTOIMENPITEET

ITS Finland verkoston voima innovaatio- ja kehittämiskentässä on sen monitaustaisen jäsenkunnan edustamassa asiantuntijuudessa, joka kohtaa yhteisessä foorumissa. Tämä potentiaali
on innovaatio- ja kehittämisorganisaatioiden käytettävissä alan kehittämispaineiden välittäjänä, aloitteiden tekijänä, kumppanuuksien edistäjänä sekä ideoiden ja innovaatioiden koeponnistusalustana.
Lisäksi verkosto palvelee innovaatio- ja kehittämistoimintaa vaikuttamalla alan innovaatioiden etenemisedellytyksiin pyrkiessään raivaamaan esteitä ja hidasteita uusien palveluiden
käyttökulttuurilta. Kansainvälisten yhteyksiensä ansiosta verkosto avaa myös ovia kansainväliseen alan innovaatio- ja edistämistyöhön (ERTICO, kansainvälinen ITS-organisaatioiden
verkosto, Euroopan komission ohjelmat jne.)

7.2 Verkostot ja niiden suhde ohjelmatoimintaan
Yleisesti ottaen verkostojen rooli suhteessa tutkimus- ja kehittämisohjelmiin voi olla moninainen. Ohjelmatoiminnassa tavoite on tukea ja vauhdittaa uusien teknologioiden ja niihin
perstuvien ratkaisujen syntymistä ja käyttöönottoa.
Kukin ohjelmatoimintaa harjoittava taho toimii oman mandaattinsa ja sen ohjaaman tulokulman kautta. Esimerkiksi Tekesin ohjelmissa pääpaino on tutkimuksessa ja kehittämisessä,
vaikkakin viime aikoina lisääntyvää painoa ovat myös saaneet liiketoimintanäkökulma sekä
markkinakyvykkyys. Joku muu toimija voi ohjelmissaan painottaa kansallisten tai kansainvälisten käytäntöjen edistämistä, jolloin yhdenmukaistaminen, lainsäädäntö ja muu regulaatio
voi olla keskiössä.
Samoin ohjelmatavoitteita vastassa olevat hidasteet ja esteet voivat olla moninaisia ja ohjelmatoiminnassa on tunnistettava niiden luonne. Kun toimitaan uudisalueilla, innovaatio tyypillisesti etenee askelin: edelläkävijät - iso massa - hitaat - "ei koskaan", mutta askelten toteutu-
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misen näkemiseen etukäteen ei ole kovin luotettavia keinoja. Uusien palveluiden hidasteita on
useanlaisia: teknisiä, säädöksellisiä, taloudellisia ja kaupallisia, sekä palveluasiakkaiden muutosvastarintaan liittyviä tekijöitä. Oleellista on myös se, että nämä hidasteet tai esteet eivät
yleensä toimi irrallisina vaan niillä saattaa olla huomattava säteily- ja yhteisvaikutus. Menestys syntyy vasta kun kaikki potentiaaliset hidaste-elementit on pystytty ohittamaan tai voittamaan.
Monet läpimurrot ovat aavistettavissa ja odotettavissa, mutta eivät tapahdu ennen kuin aika on
kypsä. Ohjelmatoiminnalla yritetään vauhdittaa evoluutiota, mutta useimmiten yhden ohjelman tulokulma on tässä kovin kapea.
Ohjelmatoiminnassa on usein tapana käyttää verkostoitumista eräänä tavoitteena. Ohjelman
sisäinen verkostoituminen tuo ohjelmasta kiinnostuneet osapuolet yhteen ja toiveena on muodostaa konsortioita, jotka sitten laativat projektiehdotuksia toteutettaviksi ohjelman rahoituksen turvin. Tämä verkostoitumisen muoto on kuitenkin ensisijaisesti sidottu itse ohjelman
päämääriin ja kriteereihin.
Toinen verkostoitumisen muoto on klusteripohjalta lähtevä tutkimus- ja kehittämisohjelmista
periaatteessa irrallinen verkottuminen.. Tämäntapaisessa verkostossa yhteenliittävä voima on
tyypillisesti toimiala- tai vastaava tekijä. Tavoitteet asetetaan itsenäisesti verkoston piirissä
toimijoiden kesken.
Case ITS Finland on verkosto, jossa voidaan nähdä tietty klusterityyppinen toimijaydin, mutta
verkosto ei halua rajoittua tähän. Se kutsuu verkoston piiriin kaikkia niitä toimijoita, joita eri
rooleissa kiinnostaa liikenteen ja logistiikan telematiikka, sen moninaiset yhteiskunnallisesti
ja liiketaloudellisesti relevantit mahdollisuudet sekä potentiaalinen uusien palveluiden joukko.
Yhdistävänä tekijänä ei ole klusterityyppinen edunvalvonta vaan arvoketjuyhteys ja sen mukana eri osapuolille lankeava lisäarvomahdollisuus.
Tästä syystä ITS Finland verkoston haaste poikkeaa aidosta klusteriverkostosta. Tavoitteiden
asettaminen ja toiminnan painotukset eivät välttämättä ole helppoja kun valmiita nuotteja ei
ole ja sekä konkreettinen yhteisesti rakennettu ja hyväksytty toimintaohjelma että sitä tukeva
suotuisa ilmapiiri pitäisi onnistua synnyttämään eritaustaisten toimijoiden välille.
Edellisten lisäksi on tietenkin vielä muita verkostotyyppejä, mm. suoraan vaikuttamiseen pyrkiviä yhden asian teemaverkostoja, joita yhdistää jokin uusi ajettava asia tai jotka pyrkivät
muuttamaan vallitsevaa käytäntöä tai olotilaa (uusi teknologia, uusi tapa toimia jne.). Niitä
saattaa synnyttää tai ohjata jokin laajempi aate tai liike. Niillä saattaa esimerkiksi kansalaisliikkeinä olla huomattavaa merkitystä mm. uusien palveluiden käyttökulttuurien synnyssä,
tilanteesta riippuen vauhdittajina tai hidastajina. Lisäksi on mainittava ne monet joko organisaatioiden ylläpitämät tai yksilöiden yhdessä synnyttämät asiantuntijoiden henkilöverkostot.
Edellä mainitut ohjelmien sisäiset verkostot, klusteripohjalta syntyneet verkostot sekä arvoketjuvetoiset verkostot täydentävät toisiaan. Ohjelmaverkostot palvelevat ohjelmakohtaisia
tavoitteita, klusteriverkostot toimialan tai sen osan etua ja arvoketjuverkostot palvelevat laajempaa erilaisten toimijoiden jakamaa yhteistyön intressiä. Kaaviona näiden eri verkostotyyppien asemaa voi havainnollistaa seuraavasti:
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OHJELMA

ARVOKETJUVERKOSTO

OHJELMAN
SISÄINEN
VERKOSTO
KLUSTERIVERKOSTO

YHDEN ASIAN
TEEMAVERKOSTO

ASIANTUNTIJOIDEN
HENKILÖVERKOSTO

Aktiivinen organisaatio ja yksilö voi tietenkin olla jäsenenä useammassa verkostossa ja käyttää siten kunkin verkoston ajovoimaa, vaikutusmahdollisuuksia ja palveluja hyväkseen. Tietyn alan klusteriverkosto on ilmeinen ja välttämätön osa sitä arvoketjuverkostoa, jossa se toimii.
.
7.3 Verkostotoiminnan onnistumisen kriteerit ja edellytykset
Resurssien hyödyntämisen mielessä eri verkostotyyppien yhteisvoimaa tulee kartuttaa. Ohjelmatoiminnan näkökulmasta kyse on eri verkostotyyppien rinnakkaisen käytön soveltamisesta sen mukaan, minkälaista tietoa ja kokemusta ohjelma vaatii. Moniarvoisuuden ja rajat
ylittävän otteen (cross-border, cross-discipline) merkitys on kasvamassa. Hyvin suunniteltu
verkostojen hyväksikäyttö on tässä avuksi kun innovaatioiden tuottamiselle ja niiden hyödyntämiselle haetaan ajovoimaa.
Verkostotoiminnan itsensä onnistumisen kannalta mittarit vaihtelevat luonnollisesti verkostotyypin mukaan:
•
•
•

•

Yhden asian teemaverkosto onnistuu silloin kun se yksi valittu asia, teema, saa näkyvyyttä ja kannatusta;
Asiantuntijoiden teemaverkko onnistuu silloin, kun se pystyy tarjoamaan jäsenilleen
inspiroivan ja haasteellisen ammatillisen kommunikaatiokanavan;
Klusteriverkosto onnistuu silloin, kun se pystyy tuloksellisesti edistämään toimialansa
tai muun rajatun intressipiirin etua, kokoamaan alueen osaajien taidot ja kokemukset
yhteen, ja voimistamaan intressipiirin painoarvoa esimerkiksi rahoituksen ja muun kehittämistuen jaossa tai jalansijaa markkinoilla;
Tutkimus- tai kehittämisohjelman sisäinen verkosto onnistuu silloin, kun se jouduttaa
ohjelmaan osallistuvia osapuolia rakentamaan kumppanuuksia ja konsortioita, joille
ohjelma harkintansa mukaan jakaa innovaatioiden, tuotteiden ja palveluiden kehittämistukea:
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•

Arvoketjuvetoinen verkosto onnistuu silloin kun se löytää sellaiset toiminnan tavoitteet, sisällöt ja työtavat, jotka motivoivat eritaustaisia ja yksilöllisesti erilaisia intressejä edustavat osapuolet yhteistoimintaan yhteisen edun eli arvoketjuyhteistyön generoiman lisäarvon saavuttamiseksi.

.
Eri verkostotyypeille voidaan kehitellä yksityiskohtaisempia ja reaalielämän eri tilanteisiin
joustavasti sopivia menestys- ja onnistumiskriteerejä. Niitä voidaan tyypitellä seuraavasti:
•
•

verkostojen toiminnan kattavuutta tai tehokkuutta arvioivat indikaattorit sekä
verkoston toiminnan vaikutuksia mittaavat indikaattorit.

Verkostoja voidaan periaatteessa arvioida ohjelmien tapaan sekä sisäisesti (self-assessment)
että ulkoisten asiantuntijoiden toimesta.
Verkostojen sisäisen toiminnan mittaaminen laskennallisten suoritteiden valossa on huomattavasti helpompaa kuin niiden ulkoisen vaikuttavuuden mittaus. Eräs perusongelma on se,
kuinka suuri osa tietyn aikavälin muutoksesta voidaan laskea tietyn verkoston toiminnan hyväksi, ja mitä olisi ehkä tapahtunut muutenkin. Lisäksi osa vaikutuksista on välittömiä, primäärejä, ja osa välillisiä. Avoimuus ja läpinäkyvyys (transparency) auttavat toki tässäkin näkemään asian kiihkottomasti.
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LIITE 1

KYSELYN SAATE

__________________________________________________________________________
Haglund Networks Oy

Kevät 2005

ITS Finland verkoston käynnistymisen arviointi
___________________________________________________________________________

Hyvä ITS Finland verkoston toimija,
Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2003 yhdessä alan yritysten ja hallinnon osapuolten
kanssa käynnistämä ITS Finland verkosto on ensi vaiheessa organisoitu kolmivuotiseksi projektiksi. Tänä keväänä liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt suorittaa verkoston käynnistämisen arvioinnin.
Arviointitehtävänä on kyselyin ja haastatteluin selvittää sekä vastaavaan toimintaan muissa
maissa vertailemalla arvioida hankkeen käynnistysvaiheen tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksia. Arvioinnin keskeisiksi tulokulmiksi on määritelty:
•
•
•
•
•
•

verkoston kattavuus ja osapuolten sitoutuminen
toiminnan sisältö, laatu ja vaikuttavuus
tulosten saavuttaminen, leviäminen ja hyödyntäminen
yhteistyön toimivuus, vastuunjako ja osapuolten vaikutusmahdollisuudet
toiminnan muodot ja verkoston koordinaation toimivuus
alan odotukset toiminnalle ja niihin vastaaminen.

Arvioinnissa on keskeistä koota ITS Finland verkoston toimijoiden kokemukset ja näkemykset saavutetuista tuloksista suhteessa verkoston yleisiin sekä toimijakohtaisiin tavoitteisiin ja
odotuksiin. Samoin arvioidaan mikä vaikutus ITS Finland verkostolla voi nykytilanteen valossa olla liikenteen ja logistiikan telematiikan kehittämisen ja hyväksikäytön näkökulmista ja
luodataan odotuksia koskien tulevaa verkostotoimintaa sekä sisällön että toimintatapojen osalta.
Arviointityö rakentuu ITS Finland verkoston kaikille osapuolille suunnattuun kyselyyn. Johtoryhmän edustajia ja teemaryhmien vetäjiä lähestytään joka tapauksessa erikseen tämän
kyselyn lisäksi. Yhteyksiä otetaan myös ITS Finland verkoston ulkopuolisiin liikenteen ja
logistiikan telematiikan alan toimijatahoihin Suomessa ja myös ulkomailla.
Arviointityö tapahtuu tämän kevään kuluessa siten, että kysely ja haastattelut sekä muu aineiston keruu ja analysointi tapahtuu pääosin huhtikuun loppuun mennessä ja tulosten raportointi
ajoittuu toukokuuhun.
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Liikenne- ja viestintäministeriö on julkisen tarjouskilpailun pohjalta antanut arviointitehtävän
ITS Finland verkostosta riippumattomalle konsortiolle, jonka vetäjänä on Haglund Networks
Oy kumppaninaan Insinööritoimisto Liidea Oy. Arviointityön suorittavat toimitusjohtaja
Henry Haglund ja projektipäällikkö Petri Mononen.
Kysely toteutetaan verkkokyselynä ja se rakentuu monivalinta- ja avoimista kysymyksistä.
Monivalintatehtäviin vastaaminen tapahtuu valitsemalla omaa näkemystä lähinnä vastaavat
vaihtoehdot. Avoimiin kysymyksiin vastataan vapaamuotoisella tekstillä kuvaten vastaajan
näkemyksiä ja niiden perusteluita. Toivomme, että vastaatte mahdollisimman useaan kysymykseen. Arviomme mukaan kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 30 minuuttia.
Vastaukset toimitetaan käsittelyyn nimettöminä ja kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisina. Vastaajan tunnistusta käytetään yksinomaan varmistamaan vastaajan oikeus osallistua
kyselyyn. Kyselyyn voi tarvittaessa kirjautua uudelleen teille osoitetussa sähköpostiviestissä
ilmoitetuilla tunnuksilla. Tällöin uudet vastaukset korvaavat vanhat vastauksenne kun painatte
kyselyn lopussa olevaa Lähetä - painiketta.
Tähän kyselyyn vastaamisen lisäksi voitte halutessaan varata arvioijilta mahdollisuuden
kyselyä täydentävään haastatteluun, jossa kokemuksianne ja näkemyksiänne voi yksityiskohtaisemmin ja myös yksilöllisemmin välittää arvioijien tietoon. Tämä haastattelu
voidaan toteuttaa puhelimitse tai tapaamisen välityksellä ja halukkuuden siihen voi välittää sähköpostilla osoitteeseen henry.haglund@haglundnetworks.fi.
Toivomme, että lähetätte vastauksenne tähän verkkokyselyyn maanantaihin huhtikuun 18
päivään 2005 mennessä.
Yhteistyöstä kiittäen,
Haglund Networks Oy
Insinööritoimisto Liidea Oy

Toim.joht. Henry Haglund
040 - 5744732
Proj. pääll. Petri Mononen
040 - 5155808

Kyselyn rakenne on seuraava:
A
B
C
D
E

Vastaajan tausta
ITS Finland verkoston toiminnan tavoitteet ja niiden asettaminen
ITS Finland verkoston käynnistysvaiheen saavutukset
ITS Finland verkoston käynnistysvaiheen toiminta käytännön tasolla
ITS Finland verkoston toiminnan tulevaisuuden evästys
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LIITE 2

HAASTATTELURUNKO

______________________________________________________
ITS FINLAND ARVIOINTI / HAASTATTELURUNKO
________________________________________________________________________
A

Verkoston kattavuus ja osapuolten sitoutuminen
jäsenkunnan määrällinen kattavuus, toimialakattavuus, kattavuus asiantuntemuksen edustavuuden nimissä, sitoutumisen syvyys, osallistumisen motiivit,
parannusvara ja keinot, esteet ja rajoitteet

B

Toiminnan sisältö, laatu ja vaikuttavuus
toiminnan "scope" - laajuus, painopisteiden oikeellisuus, kiinnostavuus
laatu - syvyys / laadun takeet / omat laatukokemukset - hyvää / heikkoa
vaikutusarvo verkoston sisällä / ulkopuolella - painoarvo käytännössä

C

Yhteistyön toimivuus, vastuunjako ja vaikutusmahdollisuudet
yhteistyöilmapiiri ja motivaatio, roolien asettuminen yhteistyössä, oman äänen
kuuluville saaminen, päätöksenteko verkostossa

D

Toiminnan muodot ja koordinoinnin toimivuus
johtoryhmätyöskentely, teemaryhmät (aluevalinnat ja työskentely), projektit,
tulevaisuustyöskentely, tiedotus, tietopalvelu, selvitysten teettäminen, kokousten
junailu, verkkosivujen palvelevuus, koordinoinnin ja koordinaattorin rooli ja
asema

E

Alan odotukset ja niihin vastaaminen
odotusten selkeys ja esiintuonnin taso, reaktioherkkyys niihin vastaamisessa,
aloitteellisuus, alan edunvalvonnallisten asioiden hoito

F

Toiminnan kehittämisen linjaukset
toimintamuotojen tasapaino, kansainvälinen / kansallinen / alueellinen toiminta,

G

Toiminnan voimavarat ja panostusten kohdentaminen
toimintabudjetin taso, rahoituslähteet, julkinen vs. yritysraha, muu panostus,
panostusten kohdistaminen verkoston eri toimintamuodoille ja verkoston
palveluille

H

Verkoston saavutukset / parasta on ollut / ongelmallisinta on ollut

I

Kolme tärkeintä verkoston tulevan toiminnan menestystekijää

KIITOKSET !
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HAASTATELTUJEN LUETTELO

ITS Finland verkoston johtoryhmän jäsenet
Andersson, Jukka
Bäckström, Rolf
Hietanen, Sampo
Hiltunen, Kari
Jokinen, Pasi
Korhonen, Jari
Kulmala, Risto
Mansikkaniemi, Tapio
Puhakka, Katriina
Ruuttunen, Jouko
Väliharju, Reijo
Öörni, Seppo

Digita Oy
Merenkulkulaitos
Tieliikelaitos
Tiehallinto
TeliaSonera Finland Oyj
WM-data Oy
Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus VTT
Nokia Oyj
Oulun kaupunki
TietoEnator Oyj
Tampereen kaupunki
Liikenne- ja viestintäministeriö, johtoryhmän puheenjohtaja

ITS Finland verkoston teemaryhmien vetäjät
Eloranta, Tuomo
Laakso, Juha
Mäkinen, Ismo
Sinisalo, Kimmo

Tieliikelaitos
InfoTripla Oy
Consello Consulting Oy
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV

Liikenne- ja viestintäministeriön muita edustajia
Mäkelä, Martti
Roine, Matti
Vilkman, Armi

Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö

Muita haastateltuja tahoja
Jääskeläinen, Juhani
Rainio, Antti

Head of Sector, Euroopan komissio, DG INFSO
ITS Finland, koordinaattori

Lisäksi on käyty lukuisia keskusteluja muiden sekä yrityksiä että julkista sektoria edustavien
henkilöiden kanssa.
___________________________________________________________________________
Lisäksi tarjoutui tilaisuus haastatella 26.05.2005 Tallinnan lautalla raskaan maantieliikenteen
kuljettaja- ja kuljettajaesimiesryhmää heidän matkallaan alan seminaariin Viroon.

