Opas maaseudun
yhteisöllisiin
liikkuvuusratkaisuihin

www.mambaproject.eu

Opas maaseudun
yhteisöllisiin
liikkuvuusratkaisuihin
Tekijät: Rupprecht Consult MAMBA:n nimissä
Julkaistu: Huhtikuu 2020

2

WP5 / GoA 5.3 / Käytännön opas maaseudun yhteisöllisiin liikkuvuusratkaisuihin

Opas maaseudun yhteisöllisiin
liikkuvuusratkaisuihin
Lähdeviite: Dick, J., Brand, R., Tovaas, K. (2020).
Opas maaseudun yhteisöllisiin liikkuvuusratkaisuihin.
MAMBA-hanke. Tukholma: Nordregio.
Tekijät: Julia Dick, Ralf Brand, Kristin Tovaas, Rupprecht
Consult - Forschung & Beratung GmbH.

Avustavat kirjoittajat Sandra Brigsa (VUAS), Janis
Bikshe (VUAS), Åsa Ström Hildestrand (Nordregio),
Pasi Lamminluoto (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto),
Andris Lapans (VUAS), Marianne Pedersen (NaboGo),
Annika Schmiedek-Inselmann (Schleswig Holsteinin
Diakonia)

Tekijänoikeus:
Kaikki tässä julkaisussa olevat kuvat ja tekstielementit,
joista on olemassa lähde, ovat lähteessä mainittujen organisaatioiden tai henkilöiden omaisuutta. Kirjoittajat
haluavat edistää tämän oppaan laaja-alaista käyttöä.
Tätä asiakirjaa voidaan käyttää maksutta, kopioida
ja jakaa uudelleen missä tahansa kanavassa edellyttäen, että (a) lähde mainitaan edellä olevalla lähdeviittauksella ja (b) uudelleen jaetun materiaalin käyttö on
maksutonta. Tämän asiakirjan kaupallinen käyttö ja
sen sisältöön tehtävät muutokset ovat sallittuja ainoastaan tekijänoikeuksien haltijoiden nimenomaisella
luvalla. Juridisesti tämän asiakirjan käyttöön sovelletaan CC BY-NC-ND 4.0 Creative Commons -lisenssiä
(Attribution-non commercial-NoDerivates 4.0 International). Lisenssin oikeudellinen teksti on saatavilla
osoitteessa: https://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/legalcode.

Vertaisarvioijat: Jakob Marcks, REM Consult

Kansikuva: Rafelia Kurniawan/Unsplash
Vastuuvapauslauseke: Tässä julkaisussa esitetyt
näkemykset ovat yksinomaan nimettyjen kirjoittajien
vastuulla eivätkä ne välttämättä heijasta Euroopan
komission tai Interregin sihteeristön näkemyksiä.

1. Johdanto

7

2. Yhteisöllisten liikkuvuusratkaisujen viehätys ja haasteet

9

Tapaustutkimus: Maaseudun saavutettavuuden parantaminen,
MarktTreff Schleswig-Holstein, Saksa.

12

3. Miten liikkumista ja saavutettavuutta voi parantaa omalla 		
alueellani? Vaiheittain etenevä opas
13
Virstanpylväs 1: Päätös löytää ratkaisu liikkumisongelmiin.

14

Osa 1: Alueesi tilanteen tunteminen.

Oikoluku:Tam McTurk, Citadel Translations
Ulkoasu: Agnes Stenqvist Design

Sisältö

Yhteystiedot:
Diaconie of Schleswig Holstein
(Lead Partner of MAMBA),
Nicole Rönnspieß: roennspiess@diakonie-sh.de
www.mambaproject.eu

15

Vaihe 1A: Tunnista tärkeimmät ongelmat.

15

Vaihe 1B: Huomioi paikalliset olosuhteet.

16

MAMBA-tapaustutkimus: Pohjois-Karjala: Kyselytutkimus liikkumistarpeista
[osa 1, vaihe A1].

17

Vaihe 1C: Tiedosta haasteet.

18

Vaihe 1D: Tunnista mahdollisuudet ja vahvuudet.

19

Virstanpylväs 2: Paikallisten olosuhteiden analysointi (resurssit ja tarpeet).

20

Osa 2: Vision sanoiksi pukeminen ja ideoiden kehittäminen.

20

Vaihe 2A: Sidosryhmäverkoston muodostaminen.

20

Tapaustutkimus: Pro Bürgerbus NRW e.V. -kattojärjestö tukee hankkeita omalla tietä
myksellään esimerkiksi sidosryhmäverkoston rakentamisessa.

22

Vaihe 2B: Vision kehittäminen yhdessä ja erilaisten skenaarioiden pohdinta.

23

Vaihe 2C: Ideoiden kehittäminen.

24

Vaihe 2D: Lupaavimpien ideoiden valinta.

25

Virstanpylväs 3: Sopimus siitä, mitkä ratkaisut yhdessä toteutetaan

25

Osa 3: Ratkaisun yksityiskohtainen suunnittelu.

26

Vaihe 3A: Määritä, mistä rakennuspalikoista ratkaisusi koostuu.

26

Vaihe 3B: Mieti rahoituksen turvaamista ja vastuukysymyksiä.

27

Vaihe 3C: Määritä ratkaisun toteuttamiseen tarvittavat käytännön toimet.

27

Tapaustutkimus: Uudesta liikkuvuusratkaisusta tiedottaminen eri tavoin Vejlen

MAMBA — Liikkuvuuden ja saavutettavuuden maksimointi demografisen muutoksen alueilla on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Interreg Baltic Region Programme 2013-2020 -ohjelmaan kuuluva hanke. Tämän raportin
sisältö heijastaa laatijan/kumppanin näkemyksiä, eivätkä EU:n komissio tai hallintoviranomainen/yhteissihteeristö
ole vastuussa siitä, miten raportissa esitettyjä tietoja saatetaan käyttää. Kaikki kuvat ovat tekijänoikeuden alaisia ja
omistajiensa omaisuutta.

4

WP5 / GoA 5.3 / Käytännön opas maaseudun yhteisöllisiin liikkuvuusratkaisuihin

kunnassa Tanskassa.

28

Vaihe 3D: Tiedota ratkaisusta yhteisölle.

29

Virstanpylväs 4: Yhteisöllinen liikkuvuusratkaisu on suunniteltu.

29

Osa 4: Ratkaisun käyttöönotto ja seuranta.

29

Vaihe 4A: Toimeenpanon johtaminen.

30

Vaihe 4B: Prosessin valvonta ja hankkeen vaikutusten arviointi.

30

MAMBA

5

1. Johdanto

Tapaustutkimus: Tolg, Växjön kaupungin ulkopuolella Ruotsin Smålandissa:
Mobilsamåkning AB – kimppakyytisovelluksen siirtäminen LEADER-ohjelman
pilottihankkeesta yksityiselle yritykselle.

31

Vaihe 4C: Saatujen oppien jakaminen muiden inspiroimiseksi.

32

Tapaustutkimus: Maaseudun liikkumismahdollisuuksien parantaminen
yhteiskäyttöautoilla Saksan Pfaffenwinkelissa.

33

Virstanpylväs 5: Yhteisöllisen liikkuvuusratkaisun toteutus ja seuranta

34

4. Lopuksi			

35

Lähteet		

38

Kuvat:
Kuva 1: Kaavio julkisen sektorin ja muiden toimijoiden välisestä yhteistyöstä ja näiden rooleista aloitteentekijöinä tai toimeenpanijoina (lähde: Ralf Brand, Rupprecht Consult)
11
Kuva 2: Kuva 2: Yleiskatsaus yhteisöllisen liikkuvuusratkaisuhankkeen osista, vaiheista ja
virstanpylväistä (lähde: MAMBA-hanke).

14

Kuva 3: Liikkumistarpeita koskevan kyselytutkimuksen tulokset (lähde: kuvakaappaus otettu
lähteestä Lamminluoto, P. (2018): Overview report of the mobility patterns and needs of users in the rural areas of North Karelia and other Mamba regions).
17
Kuva 4: SWOT-nelikenttä (kuvan lähde: Xhienne / CC BY-SA (https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/2.5) ).

20

l saada parempi käsitys alueen asukkaiden tarpeista,
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l kehittää luovia, tehokkaita ja kustannustehokkaita liikkuvuusratkaisuja, jotka ovat kestäviä ja
helposti hyödynnettävissä pitkällä aikavälillä..
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Kuva 6: Kuva 6: Sidosryhmäkartoituspohja (lähde: https://www.smartsheet.com/whatstakeholder-analysis-and-mapping-and-how-do-you-do-it-effectively).

Asutko maaseutualueella? Onko asuinseutusi liikkuvuusratkaisuissa ja saavutettavuudessa parantamisen varaa? Haluatko tehdä asialle jotain?
Jos vastasit kyllä, tämä opas kannattaa lukea.
Oppaassa kerrotaan, miten ruohonjuuritason toimijat voivat tehdä yhteistyötä julkisen sektorin
kanssa liikkumisen helpottamiseksi omalla maaseutualueellaan. Yhteistyön avulla voidaan:

Tämä opas antaa sinulle käytännön keinoja yhteisöllisen liikkuvuusratkaisuhankkeen aloittamiseen,
koordinointiin ja toteuttamiseen.

Kuva 5: Kaavio yhteisöllisiin liikenneratkaisuihin osallistuvien toimijoiden tyypeistä (lähde:
Ralf Brand, Rupprecht Consult).

Miksi tämä opas kannattaa lukea?

Monilla Itämeren alueen maaseutualueilla väestö
vähentyy ja ikääntyy. Tämä tekee julkisen liikenteen ja muiden liikkumisesta riippuvaisten palveluiden, kuten kotihoidonpalveluiden ja kotiin toimittamisen, ylläpitämisestä vaikeaa. Palveluiden

heikko saatavuus vaikuttaa kaupunkialueiden ulkopuolella asuvien ihmisten elämänlaatuun.
Näiden alueiden tulevaisuus vaikuttaa ensi
näkemältä synkältä. Haitalliset, itsenäisesti pahentuvat ja toisistaan riippumattomat prosessit
(esim. väestön ikääntyminen, poismuutto, huonot taloudelliset olosuhteet, kuntien talouden rasitteet) vetävät monia syrjäisiä alueita kaikkialla
Euroopassa itseään toteuttavaan ”kuihtumisen
kierteeseen”, jolla on negatiivinen vaikutus elämänlaatuun maaseutualueilla. Tarkemmin tarkasteltuna näillä alueilla on kuitenkin paljon potentiaalia (sosiaalisten verkostojen, resurssien ja
infrastruktuurien muodossa), joka vain odottaa
hyödyntämistä. Tämä potentiaali on jo paikallisen
yhteisön ja julkisen sektorin ulottuvilla.
MAMBA-hankkeen tavoitteena on vastata
haasteeseen edistämällä maaseutualueiden kestäviä ”ihmiset palvelun luo” -mallin ja ”palvelut ihmisten luo” -mallin mukaisia liikkuvuusratkaisuja.
Käytännössä MAMBA-kumppanit ovat työskennelleet yhdessä parantaakseen olemassa olevien
liikkumisen rakenteiden ja innovatiivisten liikkuvuusratkaisujen, kuten kansalaislinja-autojen, liikkuminen palveluna (MaaS) -ratkaisujen ja kimppakyytisovellusten, yhdistämistä. Tavoitteena on
ollut mahdollisimman hyvät liikkumismahdollisuudet ja palveluiden saatavuus maaseutualueilla sekä palveluiden käyttäjien ottaminen mukaan
prosessiin. MAMBA näyttää, miten pienet luovuuteen, innovointiin, sitoutumiseen ja omistautumiseen perustuvat toimet voivat tuoda mukanaan
muutoksia ja pysäyttää kuihtumisen kierteen.

Miten MAMBA tekee maaseutualueista parempia paikkoja elää?

Lähde: Wes Hicks/Unsplash.
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MAMBA edistää kestävien palvelut ihmisten luoja ihmiset palveluiden luo -mallisten liikkuvuuspalveluiden käyttöönottoa Itämeren alueen maaseudulla – ja ottaa myös käyttäjät mukaan prosessiin.
Kolmevuotisessa hankkeessa pyrittiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
l Miten voimme järjestää maaseudun liikkuvuusja hyvinvointipalvelut tulevaisuudessa niin, että ne
tavoittavat niitä tarvitsevat ihmiset?
MAMBA
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MAMBA rural mobility and accessibility solutions.

l Miten voimme kehittää maaseudun liikkuvuuspalveluja, jotka ovat kaikkien asukkaiden kannalta
mahdollisimman hyödyllisiä ja helposti saavutettavissa?
l Miten teknologiaa voitaisiin käyttää maaseudun liikkuvuuspalveluiden tukemiseen ja parantamiseen?
l Miten käyttäjiä voidaan jatkuvasti osallistaa,
jotta pystymme kehittämään maaseudulle sellaisia liikkuvuuspalveluja, joilla on merkitystä käyttäjille ja jotka vastaavat heidän tarpeitaan?
MAMBA on tutkinut näitä kysymyksiä ja esittänyt mahdollisia ratkaisuja 15 kumppanin konsortiossa, jonka jäsenet tulevat kuudesta eri maasta.
8

Yhdessä eri Itämeren alueen syrjäisiltä alueilta,
kaupungeista ja kylistä tulevien paikallisten sidosryhmien kanssa konsortio kehitti yli 13 eri liikkuvuusratkaisua. Toisinaan toimissa kohdattiin
haasteita – taloudellisia, sosioekonomisia, organisatorisia, poliittisia tai oikeudellisia. Rohkeuden,
kekseliäisyyden ja joustavuuden ansiosta suurin
osa haasteista on kuitenkin ratkaistu.
Lisätietoja MAMBA-hankkeesta saat osoitteesta
https://www.mambaproject.eu/.
MAMBA-hankkeessa tuotetuista innoittavista
ratkaisuista saat lisätietoa myös raportista “Mobility for All in Rural Areas: Inspiring solutions from
MAMBA”.
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2. Yhteisöllisten 		
liikkuvuusratkaisujen
viehätys ja haasteet
MAMBA:n lähtökohtana oli huomio siitä, että perinteiset julkisen liikenteen muodot tietyillä maaseutualueilla olivat yhä vaikeampia ylläpitää.
”Perinteisessä julkisessa liikenteessä” on selkeä ja
sopimusperusteinen roolijako kolmen päätoimijan
välillä. Päätoimijat ovat:
l Julkinen sektori, joka kilpailuttaa ja järjestää
enemmän tai vähemmän säännöllisiä kuljetuspalveluita kiinteillä reiteillä.
l Yksityiset liikenteenharjoittajat, jotka toteuttavat palvelut käytännössä.
l Käyttäjät, jotka maksavat osan kustannuksista
ostamalla lippuja.
Ongelmana on se, että julkisella sektorilla ei
aina ole mahdollisuutta ohjata varoja tällaisen
julkisen liikenteen järjestämiseen, ja tämä tilanne
on yhä yleisempi. Lisäksi muuttoliikenne maaseutualueilta kaupunkialueille on voimakasta ja muuttajat yleensä nuoria ja työikäisiä. Jäljellä jäävistä
asukkaista monet käyttävät omaa autoaan, mikä
vähentää entisestään julkisten liikenteen käyttäjien määrää. Lisäksi niitä asukkaita, joilla ei ole
vaihtoehtoa julkisen liikenteen käyttämiselle, ei
yksinkertaisesti ole tarpeeksi muodostamaan
sellaista ”kriittistä massaa”, mitä taloudellisesti
kannattavien linja-autopalveluiden ylläpitäminen
vaatii. Tuloksena voi olla sosiaalinen syrjäytyminen
liikkumismahdollisuuksien puutteellisuuden vuoksi.
Tämän vuoksi maaseutualueet houkuttelevat entistä vähemmän uusia asukkaita, mikä tekee kuihtumisen kierteestä valmiin.
Mutta toivoa on. Useissa tapauksissa maaseutuyhteisöt ovat luoneet oma-aloitteisesti uusia,
yleensä ei-kaupallisia kimppakyytihankkeita, autojen yhteiskäyttökerhoja, kansalaislinja-auto-hankkeita ja muita järjestelmiä, jotka perustuvat usein
vapaaehtoistyöhön. Hyvä esimerkki tällaisesta

omaehtoisesta hankkeesta on latvialainen Facebook-ryhmä ”Valmiera-Riga Ridesharing”. Ryhmä
toimii verkkoalustana, jonka kautta yli 3 900 ihmistä etsii ja tarjoaa kimppakyytejä.
Muita esimerkkejä ovat paikallisten organisaatioiden, kuten kansalaisryhmittymien, osuuspankkien, hyväntekeväisyysjärjestöjen, uskonnollisten
organisaatioiden ja muiden vastaavien osallistuminen tämänkaltaisiin omaehtoisiin hankkeisiin
tarjoamalla hankkeille osaamistaan, ajoneuvoja,
henkilökuntaa, tiloja tai vaikkapa vain puhelinliittymän.
Samoin jotkin palveluntarjoajat, joista osa on
jopa kaupallisia, ovat alkaneet miettiä uudelleen,
missä ja miten ne tarjoavat palveluitaan. Jotkin
palveluntarjoajista eivät enää oleta maaseutulaisten matkaavan palveluidensa äärelle, vaan ovat
alkaneet tuoda palveluitansa maaseudun asukkaiden luo. Näihin palveluihin kuuluu esimerkiksi
kirjastopalveluita, terveydenhuollon palveluita,
lähihoitopalveluita, pankkipalveluita ja vähittäiskauppaa. Vaikka maaseutualueiden asukkailla ei
yleensä ole aktiivista roolia näissä hankkeissa, on
selvää, että malli poikkeaa edellä kuvatusta perinteisestä roolijaosta. On myös useita lupaavia esimerkkejä, joissa julkinen sektori on ymmärtänyt,
että yhteistyö kansalaistoimijoiden kanssa voisi
olla keino pysäyttää kuihtumisen kierre. Nämä
julkiset toimijat ovat siksi alkaneet tukea sopivia
hankkeita eri tavoin – esimerkiksi uusien säännösten kautta tai tarjoamalla tiloja, viestintäkanavia,
infrastruktuuria ja (ainakin joissain tapauksissa)
varoja.
Esimerkki tämäntyyppisestä aloitteesta on
Saksan Klixbüllissa toimiva Dörpsmobil-hanke.
Hankkeessa voittoa tavoittelematon yhdistys
vuokraa pientä sähköautoa sekä kunnan henkilökunnalle että kansalaisille. Auton voivat vuokrata
myös turistit. Ratkaisu tuo mahdollisuuden liikku-

MAMBA
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Lähde: Janis Bikshe

miseen myös niille, jotka eivät omista omaa autoa.
Se, että myös kunnan (eli julkisen sektorin) työntekijät käyttävät autoa, takaa auton riittävän käytön ja varmistaa siten järjestelmän taloudellisen
kannattavuuden. Toinen mielenkiintoinen esimerkki
on ruotsalainen Mobilsamåkning Ab -kimppakyytiyhteisö (ks. tapaustutkimus sivulla 31). Hanke tuo
yhteen ihmisiä, jotka lähtevät matkaan samalta
alueelta ja suuntaavat samalle alueelle. Tämä tapahtuu yksinomaan viestintäyhteyksien, kuten lankapuhelinliittymien, tietokoneiden, tekstiviestien ja
älypuhelinten, avulla. Hanke käynnistettiin julkisten
varojen avulla (eurooppalainen LEADER-ohjelma).
Kaikkia näitä hankkeita yhdistää se, että perinteinen julkisen liikenteen malli ja siihen liittyvä
jäykkä roolijako on korvattu uusilla yhteistyöjärjestelyillä, joihin kuuluu monenlaisia toimijoita:
yksityishenkilöitä, kansalaisten ryhmiä, yrityksiä
(palveluntarjoajia, vähittäiskauppiaita, liikenteenharjoittajia jne.), kansalaisjärjestöjä (myös hyväntekeväisyysjärjestöjä) ja useissa hankkeissa myös
julkinen sektori. Viimeksi mainittu on erityisen kiinnostava politiikan näkökulmasta. Alla oleva kaavio
havainnollistaa asiaa ja kuvaa julkisen sektorin ja
muiden toimijoiden (ns. "ruohonjuuritason") vä10

Julkinen sektori kantaa
vastuun!
Myös omaehtoiset hankkeet, joissa on
mukana vain paikallisia asukkaita (kuten
yllä mainittu latvialainen Facebook-ryhmä), on nähtävä yhteisöllisinä liikkuvuusratkaisuina. Niitä ei kuitenkaan tule pitää
”vapaudut vankilasta” -korttina julkiselle
sektorille. Kansalaisryhmät voivat harvoin
ratkaista kaikkia maaseudun liikkumisen
ongelmia ja aukkoja. Julkisella sektorilla
on hyvin tärkeä rooli, esimerkiksi mahdollistajana, viestinvälittäjänä ja tilojen ja
osaamisen tarjoajana – ja tietysti (yhteis)
rahoittajana, vaikka yhteisöllisiin liikkuvuusratkaisuihin käytetäänkin luultavasti
vähemmän julkisia varoja kuin perinteisen
julkisen liikenteen järjestämiseen. Päävastuun kansalaisten perustarpeiden täyttämisestä tulee kuitenkin säilyä julkisella
sektorilla.
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listä yhteistyötä. Kaaviossa erotetaan toisistaan
aloitteentekijän ja toimeenpanijan roolit, ja jokainen konkreettinen tapaus voidaan sijoittaa kaavioon. Kaavio ei väitä minkään näistä neljästä
kulmasta olevan parempi tai huonompi kuin muut,
mutta se korostaa sitä seikkaa, että molemmat
roolit ovat tärkeitä ja että hyvässä yhteistyössä
arvostetaan molempia
Yhteisöllisillä lähestymistavoilla on oma viehätyksensä. Ne voivat olla piristävän luovia ja johtaa kekseliäisiin ratkaisuihin. Niiden avulla ihmiset
voivat kehittää ideoita ja visioida parempaa tulevaisuutta yhdessä muutenkin kuin sitovan sopimuksen pohjalta. Niiden avulla voidaan vahvistaa
yhteisöllisyyttä ja usein myös säästää rahaa.
Yhteisölliset lähestymistavat voivat kuitenkin
olla haastavia juuri siksi, että ne poikkeavat vakiintuneista malleista. Osa ihmisistä ahdistuu, jos he
eivät voi enää luottaa tuttuihin rutiineihin tai kun
perinteisiä rooleja kyseenalaistetaan tai sääntöjä uudistetaan. Tämä voi olla haastavaa julkisella
sektorilla työskenteleville, mutta myös liikenteenharjoittajille ja palveluiden käyttäjille. Osalla toimijoista ei myöskään ole palvelun menestyksellisen tarjoamisen kannalta tarvittavia resursseja
tai verkostoja eikä niihin tarvittavaa osaamista
(esim. johtaminen, liiketoiminnan suunnittelu ja
viestintätaidot). Myös tästä näkökulmasta tarkasteltuna on selvää, että yhteistyö kannattaa, koska
eri toimijoilla on erilaisia vahvuuksia. Toimijoiden
vahvuuksia onkin tärkeää hyödyntää. Toiset ovat
hyviä kehittämään ideoita, toiset ovat luotettavia
yhteisöviestijöitä, joillakin on tarvittavaa osaamista. On automekaanikkoja, järjestäjiä, rahoittajia ja
rahoituksen kerääjiä, suunnittelijoita jne. Erilaisia
taitoja laajalta skaalalta aina hankkeen aloitteentekijästä toimeenpanijaan.
Yhteisölliset liikkuvuusratkaisut edellyttävät
avoimuutta uusille ideoille, uusien taitojen kehittämistä, joskus uusien ohjelmistojen oppimista,
uusien sopimusten neuvottelemista ja asioiden tekemistä eri tavoin. Julkiselle sektorille suurin muutos on siirtyä palveluntarjoajan tehtävästä uuteen
rooliin kumppanina ja neuvonantajana niin, että se
kantaa kuitenkin edelleen osan oikeudellisesta ja
taloudellisesta vastuusta. Kansalaisyhteiskunnankin rooli uusiutuu. Uusi rooli voi olla mielekäs, koska
kansalaisten ei tarvitse enää olla julkisten palveluiden passiivisia vastaanottajia, vaan he saavat
aktiivisesti osallistua parempien liikkuvuusrat-

Toimeenpanijana
julkinen sektori

Aloitteentekijänä
ruohonjuuritaso

Aloitteentekijänä
julkinen sektori

Yhteisölliset
liikkuvuusratkaisut

Toimeenpanijana
ruohonjuuritaso

Kimppakyytiryhmä
Facebookissa

Kuva 1: Kaavio julkisen sektorin ja muiden
toimijoiden välisestä yhteistyöstä ja näiden rooleista
aloitteentekijöinä tai toimeenpanijoina (lähde: Ralf
Brand, Rupprecht Consult).

kaisujen luomiseen – esimerkiksi vapaaehtoisena
kuljettajana, liikkuvuuden puhelinpalvelun ”työntekijänä”, uuden yhdistyksen hallituksen jäsenenä,
uusien ajatusten tuottajana, uuden aloitteen puolestapuhujana jne. Tällainen kumppanuus tarkoittaa yleensä sitä, että julkisen sektorin on jossain
määrin höllennettävä otettaan, mikä voi olla sille
vaikeaa. On tärkeää huolehtia siitä, että tämä uusi
tilanne ei johda tyhjiöön päätöksenteossa, vastuunkannossa ja pitkäaikaisessa luotettavuudessa. Nämä haasteet voidaan usein voittaa, mutta
se vaatii kärsivällisyyttä, luovuutta ja kovaa työtä.
Mutta kuten MAMBA:sta ja monista muista tarkastelluista hankkeista opimme: kova työ kannattaa!
Siksi MAMBA suosittelee tekemään yhteistyötä muiden kansalaisten, kansalaisryhmien, yritysten ja julkisen sektorin kanssa uusien yhteisöllisten
ratkaisujen luomiseksi menneiden aikojen perään
haikailun sijaan!
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3. Miten liikkumista ja
saavutettavuutta voi
parantaa omalla alueellani?
Vaiheittain etenevä opas
Miten tätä opasta käytetään?

Lähde: MAMBA.

TAPAUSTUTKIMUS

Maaseudun saavutettavuuden
parantaminen, MarktTreff Schleswig-Holstein, Saksa.
MarktTreff on hyvä esimerkki uusista,
luovista ja yhteisöllisistä lähestymistavoista saavutettavuuden parantamiseen.
Schleswig-Holsteinin osavaltio aloitti
vuonna 1999 tämän ihmiset palvelun luo
ja palvelut ihmisten luo tuovan hankkeen.
Se luotiin yhteistyössä kyseisen Saksan
maaseutualueen kyläyhteisöjen kanssa.
MarktTreff tarjoaa keskitetysti tuotteita,
palveluita, tietoa, ideoita ja aloitteita. Se
toimii kylien asukkaiden tapaamiskeskuksena ja auttaa edistämään yhteisöllisyyttä
ja kansalaisvaikuttamista sekä luomaan
työpaikkoja. Kaikki tämä yhdessä paikassa!
MarktTreffin valikoimaan kuuluvat yleensä
seuraavat palvelut yhden katon alla::
l Pieni päivittäistavarakauppa, joskus myös
pieni bistro
l Alueen tarpeiden mukaan valitut palvelut,
esim. postitoimisto, sosiaalipalvelut, matkailuneuvonta, lääkäripalvelut, koulutuspalvelut,
second hand -kauppa, kahvila, pankkiautomaatti, kampaamo, fysioterapeutti, kosmetologi jne.
l Tapaamispaikka alueen asukkaille.
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MarktTreffin mahdollistaa eri julkisen sektorin toimijoiden, paikallisten yritysten ja
paikallisen yhteisön yhteistyö. Kunta vastaa
toteutettavuustutkimuksen tekemisestä.
Kun aloite MarktTreffin perustamisesta hyväksytään, Saksan sisäasiain, maatalouden
ja integraation ministeriö myöntää taloudellista tukea tarvittavan infrastruktuurin
rakentamiselle. Toteutusaikana MarktTreffin pääomistajana on yhteisö, kun taas avajaisvaiheessa paikalliset ihmiset ja yritykset
siivittävät MarktTreffin menestystä.
Tällä hetkellä 39 Schleswig-Holsteinin
maaseutuyhteisössä toimii MarktTreff. Se
on innovatiivinen ratkaisu, joka on auttanut luomaan näihin yhteisöihin kattavan ja
kestävän sosiaalisen verkoston. MarktTreffin menestys on saanut myös muut maat,
kuten Itävallan ja Suomen, kiinnostumaan
konseptista.
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Tästä oppaasta saat lisätietoja siitä, miten liikkuvuusratkaisuja voidaan kehittää ja toteuttaa
omalla alueellasi. Luku 2 antaa sinulle eväät matkallesi ja esittelee yhteisöllisten liikkuvuusratkaisujen etuja ja haasteita.
Pisinkin prosessi alkaa ensimmäisestä vaiheesta. Otimme tästä viisaudesta mallia lukua 3
varten, joka on tämän oppaan keskeisin luku. Sen
tavoitteena on pilkkoa yhteisöllisen liikkuvuusratkaisun rakentamisen prosessi pienemmiksi, helpommin käsiteltäviksi osiksi. Alkuun on hyödyllistä
erottaa toisistaan prosessin neljä tärkeintä osaa:
1. Alueesi tilanteen tunteminen
2. Vision sanoiksi pukeminen ja ideoiden kehittäminen
3. Ratkaisun yksityiskohtainen suunnittelu
4. Ratkaisun käyttöönotto ja seuranta
Korostamme ennen jokaista osaa ja sen jälkeen
sille keskeisen päätöksen tekemistä, jotakin syytä
juhlimiseen tai tärkeää saavutusta. Kutsumme
näitä virstanpylväiksi. Virstanpylväitä on viisi, kuten seuraavasta kuvasta ilmenee:
Jaamme myös jokaisen osan vielä pienempiin
vaiheisiin, jotta prosessi on vieläkin helpompi ymmärtää. Kunkin vaiheen kuvaukseen kuuluu kolme
lyhyttä osiota:
l Perusidea ja ohjaavat kysymykset, jotka ovat
tärkeimpiä kokonaisprosessin tässä vaiheessa
l Vaiheen keskeiset tavoitteet
l Tehtävät, jotka vaiheessa tulee suorittaa.
Virstanpylväiden lisäksi löydät jokaisen osan
lopusta tarkistuslistan, jonka avulla voit varmis-

taa, että kaikki tärkeät asiat on hoidettu. Työkalut-osiosta löydät tietoja asiaan liittyvistä tapaustutkimuksista ja muita vinkkejä, joista voi olla apua
omaehtoisen liikkuvuusratkaisuhankkeen aloittamisessa ja täytäntöönpanossa.
Huomaa: Osa vaiheiden tehtävistä on numeroitu, osa ei. Tämä tarkoittaa, että joskus on tärkeää
suorittaa toimet tietyssä järjestyksessä. Joissakin
tapauksissa taas ei ole mahdollista (tai edes järkevää) tehdä jokaista tehtävää loppuun ennen seuraavan aloittamista. Usein onkin tarpeen tehdä
useita asioita samanaikaisesti tai eri järjestyksessä. Siksi emme ole numeroineet joitakin tehtäviä.
Voit käyttää omaa harkintaasi järjestyksen valinnassa ja reagoida tilanteen mukaan olosuhteisiin.
Kutsumme tätä silti vaiheittaisesti eteneväksi oppaaksi, koska toivomme sen innoittavan sinua ja
muita yhteisösi jäseniä. Haluamme myös osoittaa,
että yhteisöllisten liikkuvuusratkaisujen luominen
ja toteuttaminen maaseutualueilla ei vaadi taikavoimia, vaan hyvää suunnittelua, luovia ideoita, sitoutuneita yhteistyökumppaneita, hyviä johtamistaitoja, oikeudellista ja taloudellista tuntemusta ja
muita vastaavia taitoja. Tämä opas käy prosessin
läpi sivu sivulta ja vaihe vaiheelta ja varmistaa, ettei mitään tärkeää pääse unohtumaan.
Oppaan rakenne ja järjestys mukailevat
SUMP-konseptin1 (Sustainable Urban Mobility
Plans, kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma) järjestelmällistä lähestymistapaa suunnitteluun ja
toteuttamiseen.
Ensisilmäyksellä tämä opas voi vaikuttaa hieman monimutkaiselta. Mutta älä pelkää – ohjeet
paljastuvat varsin itsestäänselviksi, kun selaat
muutaman osion läpi. Opasta ei ole edes tarpeen
lukea kannesta kanteen, eikä kaikkia neljää osaa ja
viittätoista vaihetta tarvitse välttämättä pohtia

MAMBA
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Yhteisöllisen liikkuvuusratkaisuhankkeen vaiheet
Virstanpylväs 1:
Päätös kehittää
yhteisöllinen
liikkuvuusratkaisu

Virstanpylväs 2:

Osa 1:

Paikallisten olosuhteiden
analysointi

Alueesi
tilanteen
tunteminen

Osa 2:
Vision
määrittäminen
ja ideoiden
valinta

Virstanpylväs 3:
Sopimus visiosta,
tavoitteista
ja toimista

Virstanpylväs 4:

Yhteisöllinen
liikkuvuusratkaisu on
suunniteltu

Osa 3:
Toimien
hienosäätö
ja valmistelu

Lähde: Arnaud Gillard/Unsplash.

Osa 4:

Virstanpylväs 5:

Yhteisöllinen
liikkuvuusratkaisu on
toteutettu ja sitä
seurataan

Täytäntöönpano, palvelun
pyörittäminen ja
valvonta

Kuva 2: Yleiskatsaus yhteisöllisen liikkuvuusratkaisuhankkeen osista, vaiheista ja virstanpylväistä
(lähde: MAMBA-hanke).

numerojärjestyksessä. Todellisuus on aina kirjoitettuja ohjeita monimutkaisempaa. Tärkeintä on,
että huolimatta siitä, mitkä osiot oppaasta luet,
suhteutat lukemasi aina oman asuinalueesi olosuhteisiin. Voit siis käyttää opasta parhaaksi katsomallasi tavalla ja juuri siten, kuin se sinua eniten
hyödyttää!
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Virstanpylväs 1: Päätös löytää ratkaisu
liikkumisongelmiin.
Hienoa – olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti
saavutettavuuden parantamista alueellasi! Koko
prosessi alkaa siitä. Vaikka et vielä ihan tietäisi,
millaisessa muodossa parannus tulee tapahtumaan, matkasi sitä kohti alkaa jo päätöksestä.
Tämä on itsessään tärkeä virstanpylväs, koska
monille mahdollisille kumppaneille ”ensimmäisen
siirron tekijän” selkeä sitoumus hankkeeseen on
usein tärkein merkki muutoksesta passiivisesta
roolista aktiiviseen.
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Osa 1: Alueesi tilanteen
tunteminen.

Ensimmäisessä osassa kerätään yksityiskohtaisia
tietoja alueen tilanteesta, sillä on tärkeää ymmärtää, mitkä alueen tärkeimmät tarpeet ovat, mitä
muutosta eniten kaipaavat ihmiset ajattelevat ja
millaisia mahdollisuuksia alueella on. On kuitenkin
myös tärkeää selvittää, mitä on jo kokeiltu aiemmin ja millaisia riskejä ja ongelmia on otettava huomioon.
Käytännössä tämä osa prosessia ei juuri eroa
siitä, että vain keskustelee mahdollisista ratkaisuista – ja se ei haittaa lainkaan. Todellisuus on usein
kaoottisempaa kuin vaiheittaiset ”reseptikirjat” antavat ymmärtää. Kannustamme lukijoita kuitenkin
varaamaan tarpeeksi aikaa ja energiaa oman alueensa tilanteen pohtimiseen. Suosittelemme käymään läpi seuraavat neljä vaihetta:
l
l
l
l

Tunnista tärkeimmät ongelmat
Huomioi paikalliset olosuhteet
Tiedosta haasteet
Tunnista mahdollisuudet ja vahvuudet.

Vaihe 1A: Tunnista tärkeimmät ongelmat.
Perusidea
Yhteisöllisten liikkuvuusratkaisujen tulee pyrkiä
parantamaan nykyistä liikkumistilannetta niiden
ihmisten osalta, joita pääasiallinen liikennejärjestelmä ei palvele hyvin. Maaseudulla liikkuminen perustuu usein siihen oletukseen, että alueen
asukkailla on oma auto, jolla he pääsevät matkustamaan isompiin kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin keskittyneiden palveluiden luo. Liikkumisongelmien takia syrjäytymisvaarassa ovat usein
vanhukset, nuoret, fyysisistä tai psyykkisistä ongelmista kärsivät, alempiin tuloluokkiin kuuluvat,
huoltajat (usein naiset), vastikään maahan muuttaneet ynnä muut.
On tärkeää ymmärtää, mikä ongelman ydin on
pääkohderyhmän kannalta. Se voi esimerkiksi olla
linja-auton reitti tai vuorotiheys. Se voi myös olla
joidenkin varusteiden puute linja-autoissa, mobiiliverkon huono kattavuus, puute kimppakyytisovelluksen kielivalikoimassa tai se, että jonkin palvelun
käyttämiseen vaaditaan luottokortti. Usein ihmiset, jotka ovat sitoutuneet parantamaan tilannet-
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ta, eivät itse kärsi saavutettavuus- tai liikkumisongelmasta – tällaisessa tilanteessa on vieläkin
tärkeämpää kuunnella tarkasti niitä ihmisiä, joihin
ongelma suoraan vaikuttaa. Muuten hyvää tarkoittavat aikeet voivat osoittautua täysin turhiksi.
Lyhyesti sanottuna: yritä ymmärtää, miten ongelmasta eniten kärsivät ihmiset sen kokevat, ennen
kuin alat miettiä ratkaisua.
Tavoite
Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on saavuttaa
selkeä ymmärrys alueen eri sosiaalisten ryhmien
liikkumiseen liittyvistä ongelmista.
Tehtävät
l Mieti, mitä ryhmiä haluaisit tukea eniten – tyypillisesti nämä ovat kaikista heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä tai nykyisen liikkumisjärjestelmän ulkopuolelle jääviä ryhmiä.
l Arvioi liikkumisongelmia kuuntelemalla useita
kohderyhmäsi jäseniä. Hyödynnä fokusryhmiä ja

kyselytutkimuksia. Käy kasvokkain keskusteluja
yksityishenkilöiden ja kohderyhmäsi edustajien
kanssa sekä sellaisten yhdistysten kanssa, jotka
tuntevat kohderyhmäsi hyvin.
l Mieti myös kohderyhmäsi tavanomaisimpia
syitä matkojen tekemiseen: Onko suurin haaste
matka sairaalaan, tekemään päivittäisiä ostoksia,
sosiaalisiin tilaisuuksiin, lähimpään pankkiin vai
mihin?

Vaihe 1B: Huomioi paikalliset olosuhteet.
Perusidea
On tärkeää olla tietoinen kaikista tekijöistä, jotka
ovat merkityksellisiä joko osana ongelmaa tai osana ratkaisua. Voi esimerkiksi olla tärkeää tuntea
alueen väestön ikärakenne, miten asutus jakaantuu alueella (esim. asuuko suurin osa ihmisistä
pienissä kylissä ympäri aluetta) tai onko alueen
maasto tasaista vai mäkistä. Onko alueella pyöräilyteitä? Yhdistääkö alueen asukkaita vahva paikallisylpeys? Entä luottavatko ihmiset toisiinsa? Yhtä
tärkeää on tarkastella paikallista taloutta. Missä

Souce: Dylan Gillis/Unsplash.

TAPAUSTUTKIMUS

MAMBA-tapaustutkimus:
Pohjois-Karjala: Kyselytutkimus liikkumistarpeista [osa
1, vaihe A1].
Itä-Suomen syrjäisellä maaseutualueella
Pohjois-Karjalassa useat julkiset liikenteenharjoittajat olivat jo pitkään käyttäneet
omia erillisiä alustojaan välittääkseen tietoa
palveluistaan alueen asukkaille. Ajan myötä
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto huomasi,
että näiden palveluiden käytöstä eniten
hyötyvillä ihmisillä oli vaikeuksia löytää tarvitsemaansa tietoa.
Paikallisen tilanteen ja liikkumisongelmien ymmärtämiseksi maakuntaliitto teetti
MAMBA-hankkeen yhteydessä kyselytutkimuksen alueella. Verkossa toteutettu kyselytutkimus kattoi koko alueen, ja tutkimuksesta tiedottamisesta ja sen jakamisesta
oli vastuussa yksi henkilö. Alueen asukkailta
kysyttiin heidän kuljetus- ja liikkumistarpeistaan.
Kyselyn tulosten ja aiheesta käydyn
yleisen keskustelun perusteella PohjoisKarjalan maakunta päätti perustaa alueelliselle liikenteelle jaetun digitaalisen alustan.
Tekninen ratkaisu tuo julkisen liikenteen
eri muodot yhdelle kätevälle digitaaliselle
alustalle, joka tarjoaa keskitetysti ajantasaista tietoa alueen julkisista ja yksityisistä liikennemahdollisuuksista.

Tärkeimmät paikat ja palvelut
Vastaajia pyydettiin merkitsemään heille
tärkeimmät vapaa-ajan matkakohteet
karttaan (oikealla) sekä kertomaan yleisimmät syyt kohteeseen matkustamiselle.
Merkintöjä tehtiin yhteensä 65.
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Paikka, jossa
kysely
toteutettiin
Vapaa-ajan matkustamisen suunnat
Käyttöaste
N
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, 2018
Pohjakartta:
MML 2015 & YKR/SYKE 2015

Kuva 3: Liikkumistarpeita koskevan kyselytutkimuksen tulokset (lähde: kuvakaappaus otettu lähteestä
Lamminluoto, P. (2018): Overview report of the mobility patterns and needs of users in the rural areas
of North Karelia and other Mamba regions).

Tärkeimmät syyt vapaa-ajan matkustamiseen olivat:
l Itsenäinen ulkoliikunta (32%)
l Asioilla käyminen (27%)
l Ystävän luona vierailu (21%)
l Kulttuuritapahtumat (5%)
l Yhdistysten kokoukset (3%)
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män vuoksi sopivan ratkaisun löytäminen ensimmäisessä vaiheessa tunnistettuihin ongelmiin voi
olla haastavaa.
Lisäksi on tietysti selvää, että vaikka alueen
asukkailta saakin paljon tietoa, tarvitaan joissakin asioissa asiantuntijan apua. Tämä tulisi ottaa
huomioon alusta alkaen. Missä asioissa paikallisten tietämys saattaa olla niin vähäistä, että tarvitaan ulkopuolista apua?
Tavoitteet
Vaiheen 1C tavoitteena on selvittää ja tunnistaa
hankekohtaiset talouteen ja työvoimaan liittyvät
haasteet ja muut haasteet ja rajoitukset, joita toteutuksessa voidaan kohdata, sekä miettiä jo valmiiksi ratkaisut näihin haasteisiin.

Lähde: MAMBA.

suurimmat työnantajat ja koulut sijaitsevat? Mikä
on työttömyysaste? Mikä on alueen taloudellinen
tilanne? Nämä ja monet muut kysymykset auttavat sinua selvittämään alueen vahvuudet ja heikkoudet.
Tämän selvitystyön yhteydessä kannattaa
myös tarkastella perusteellisesti alueen eri toimijoita. Kuten nimestä ”yhteisöllinen liikkuvuusratkaisu” voi päätellä, tällaiset ratkaisut vaativat paljon erilaisia kumppaneita. Siksi on tärkeää miettiä,
kuka muu voisi olla kiinnostunut uuden ratkaisun
toteuttamisesta. Mieti asukkaita, kuljetusyhtiöitä ja paikallishallintoa, mutta myös yksityisiä toimijoita, kuten paikallisia yrityksiä, intressiryhmiä,
kerhoja tai yhdistyksiä, hyväntekeväisyysjärjestöjä, uskonnollisia ryhmiä, kirjastoja ja muita organisaatioita – kaikki nämä ja vielä lisää on otettava
huomioon alusta alkaen. Alueellisten sidosryhmien
"maiseman" tunteminen tulee olemaan tärkeää
prosessin osassa 2, kun aloitat strategisten kumppanuuksien luomisen.
Tavoitteet
Vaiheen 1B tavoitteena on muodostaa selkeä kuva
kaikista alueen tekijöistä, jotka voivat olla merkityksellisiä ongelman osia – tai ratkaisun osia. Tähän sisältyy myös syvällinen ymmärrys paikallisesta sidosryhmien "maisemasta".
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Tehtävät
l Mieti, mitkä alueen tekijät voivat olla osa ongelmaa tai ratkaisua. Näitä voivat olla esimerkiksi
maantieteelliset erityispiirteet, poliittinen tilanne, sosiaalinen ja taloudellinen tilanne jne.
l Mieti mahdollisia kumppaneita – jopa sellaisia,
joita et yleensä harkitsisi! Muista: julkisen sektorin, yksityisten toimijoiden ja matkustajien perinteiset roolit eivät päde yhteisöllisiin liikkuvuusratkaisuihin.

Vaihe 1C: Tiedosta haasteet.
Perusidea
Yhteisöllisen liikkuvuusratkaisun toteuttamisessa
on aina omat haasteensa, ja haasteet on helpompi
voittaa, jos tunnet ne etukäteen. Vaihe 1C tähtää
juuri tähän.
Saatat kohdata esteitä, kuten varojen puutetta tai monimutkaisia säännöksiä. Jos ratkaisu
nojaa vapaaehtoisvoimiin, voi ongelmana olla se,
että et löydä tarpeeksi ihmisiä, jotka ovat valmiita
auttamaan.
Tämä liittyy myös uuden ratkaisun yleiseen hyväksyntään. Auttaako ratkaisu niitä, jotka asuvat
alueella? Onko se sovitettu heidän käyttötapoihinsa? Esimerkiksi joissakin kulttuureissa/elämäntavoissa yhteiskäyttö on hyvin yleistä, toisissa taas
yhteiskäyttöä on hyvin vähän tai ei lainkaan. Tä-
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Tehtävät
l Ota yhteys mahdollisiin sidosryhmiin saadaksesi tietoa yhteisöllisen liikkuvuushankkeen rahoitusmahdollisuuksista. Ota huomioon paikalliset, alueelliset, kansalliset ja EU:n rahoitusmahdollisuudet
sekä ulkoiset rahoitusmahdollisuudet.
l Mieti työvoiman tai varojen puutteen asettamia
rajoituksia.
l Selvitä mahdollisten sidosryhmien kyvykkyys ja
se, missä lisäosaaminen voi olla tarpeen.
l Varmista, että hankkeen poikkileikkaus kansalaisista on kattava.
l Selvitä liikkumiseen/kuljetukseen liittyvät vastuut omalla alueellasi.
l Ole tietoinen hankkeesi rajoituksista..

Vaihe 1D: Tunnista mahdollisuudet ja vahvuudet.
Perusidea
Yhteisölliset liikkuvuusratkaisut perustuvat kansalaisten apuun ja olemassa oleviin rakenteisiin.
Yksi suurimmista resursseista on siis paikallinen
yhteisö. Tällä tarkoitamme sosiaalisia toimijoita,
kansalaisryhmiä ja voittoa tavoittelemattomia
järjestöjä. Muista, että uuden hankkeen toteuttamisessa mukana olevat ihmiset ovat usein myös
sen lopputuloksen tulevia käyttäjiä. Tämä voi olla
vahva motivaation lähde näille ihmisille tulla mukaan hankkeeseen ja parantaa omaa asuinaluetta.
Lisäksi usein alueilla on jo järjestöjen, yhteisöjen ja paikallisten yritysten, kuten kuljetusyritysten, tarjoamia palveluita. Näitä palveluja voidaan
käyttää hyödyksi joko kehittämällä niitä edelleen

tai ottamalla käyttöön entuudestaan käyttämättömiä resursseja. Kysy itseltäsi: millä organisaatioilla, kuten yhdistyksillä tai paikallisilla yrityksillä,
voisi olla sellaisia resursseja, joista yhteisössä ei
tällä hetkellä oteta täyttä hyötyä irti?
Nykyisten rakenteiden kannalta on erityisen
tärkeää selvittää, miten yksittäisten toimijoiden
välinen viestintä on toiminut tähän mennessä.
Sama koskee julkisia toimijoita. Liikkuminen on
aihe, joka vaikuttaa monilla eri tasoilla, ja siksi sitä
on lähestyttävä monialaisesti. Eri toimijoiden välistä viestintää on tutkittava, ja ehkä jopa järjestettävä uudelleen, jotta voidaan varmistaa viestinnän hyvä kulku yhteisössä.
Tavoitteet
Vaiheen 1D:n tavoitteena on ymmärtää mahdollisia paikallisia resursseja ja eri resurssien välisiä
suhteita, jotta ne voidaan aktivoida seuraavissa
vaiheissa.
Tehtävät
l Selvitä olemassa olevat paikalliset resurssit,
paikalliset rakenteet ja paikallisten asukkaiden
tavat.
l Käytä SWOT-analyysiä alueesi vahvuuksien,
heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamiseen yhteisöllisen liikkuvuusratkaisun kannalta.
Osan 1 tarkistuslista
Seuraava hyödyllinen tarkistuslista toimii yhteenvetona tärkeimmistä asioista, jotka prosessin
osassa 1 tulee tehdä:

 Määrittele pääkohderyhmät.
 Ymmärrä kohderyhmän tai -ryhmien eri tar-

peet.
Tunnista ongelmallisten matkojen määränpäät, ajat ja tarkoitukset.
Selvitä yleiset alueelliset tai paikalliset olosuhteet.
Tunnista kaikki tyypillisimmät sidosryhmät ja
liikkuvuuden alan kumppanit.
Mieti luovasti mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita.
Muodosta yleiskuva taloudellisista resursseista ja vastuukysymyksistä.
Selvitä, ketkä paikalliseen yhteisöön kuuluvat
ja olisiko ratkaisu heidän mielestään hyväksyttävä.
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 Yksilöi alueet, joilla hankkeessa saatetaan tarvita lisäasiantuntemusta.
Tunnista paikallisen yhteisön resurssit ja rakenteet.
Tunnista alihyödynnetyt tai hyödyntämättä jääneet resurssit, jotka voivat olla hyödyllisiä yhteisöllisille liikkuvuusratkaisuille.



Työkalu:
SWOT-analyysi: Lyhenne SWOT tulee englannin
kielen sanoista Strengths (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet)
ja Threats (uhkat). SWOT-analyysi auttaa hankkeen strategisessa suunnittelussa jo alkuvaiheessa. Tavoitteena on täyttää jokainen kenttä (ks.
Kuva) niin, että niistä muodostuu selkeä kuva resursseista ja tarpeista. Se auttaa sinua hyödyntämään käytettävissä olevia resursseja parhaiten
sekä ennakoimaan ja pienentämään tulevia haasteita.

Virstanpylväs 2: Paikallisten olosuhteiden
analysointi (resurssit ja tarpeet).
Onnittelut – nyt tiedät paikallisten olosuhteiden
tarjoamat resurssit ja olosuhteista nousevat
tarpeet! Olet hyvin matkalla kohti alueesi elintasoa parantavan liikkuvuusratkaisun toteuttamista!

Auttaa

Vaikeuttaa

Ulkoiset tekijät

Sisäiset tekijät

tavoitteiden saavuttamisessa tavoitteiden saavuttamista

S W
O T

Vahvuudet

Heikkoudet

Mahdollisuudet

Uhat

Kuva 4: SWOT-nelikenttä (kuvan lähde: Xhienne / CC BYSA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5) ).

20

Osa 2: Vision sanoiksi pukeminen
ja ideoiden kehittäminen.

Prosessin toisessa osassa keskitytään positiivisen
vision ja ratkaisuideoiden kehittämiseen. Tämä tulisi
alkuun tehdä varsin avarakatseisesti, ja osallistujia
kannattaa kannustaa olemaan luovia ja jakamaan
myös epätavanomaiset ideansa. Kannattaa myös
tutkia muita hankkeita ja niiden hyviä käytäntöjä.
Osa 2 sisältää myös jäsennettyä pohdintaa siitä,
mitkä organisaatiot, ryhmät tai yksilöt voidaan ottaa tai jopa tulee ottaa prosessiin mukaan. Osan 2
lopussa mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista tulisi
rajata yksi konkreettinen ratkaisu (tai jokin toisiaan
täydentävistä ratkaisuista koostuva integroitu lähestymistapa). Ehdotamme seuraavien neljän vaiheen suorittamista:
l Sidosryhmäverkoston muodostaminen.
l Vision kehittäminen yhdessä ja erilaisten skenaarioiden pohdinta.
l Ideoiden kehittäminen.
l Lupaavimpien ideoiden valinta.

Vaihe 2A: Sidosryhmäverkoston muodostaminen.
Perusidea
Tässä vaiheessa on aika ottaa yhteyttä hyödyllisimmältä vaikuttaviin sidosryhmiin, vakuuttaa ne
ja saada ne osallistumaan hankkeeseen. Tuleeko
mieleesi tiettyjä ihmisiä paikallisesta yhteisöstäsi,
joista olisi hankkeelle apua ja joita voisi kiinnostaa
osallistua siihen? Kenellä muulla voisi olla ideoita,
osaamista, kontakteja tai muita resursseja? Mieti
myös, onko alueella sidosryhmiä, jotka eivät tyypillisesti osallistu liikkumiseen liittyvään toimintaan
mutta jotka voisivat hyötyä ratkaisusta tavalla tai
toisella ja olla siksi kiinnostuneita osallistumaan.
Kaaviossa on yleisimmät sidosryhmätyypit, ja
siitä voi olla apua päätettäessä, mitä toimijoita
kannattaa lähestyä. Julkinen sektori tulee luonnollisesti mieleen perinteisenä kumppanina. Tämä on
tietenkin hyvä asia, mutta innovatiivisia ratkaisuja
voi myös tulla kansalaisjärjestöiltä, yksityishenkilöiltä, voittoa tavoittelemattomilta järjestöiltä tai
yksityisiltä yrityksiltä. Jos hankkeessa on alusta
alkaen mukana valikoima erilaisia sidosryhmiä, kehitetyt visiot ja ideat sisältävät jo lähtökohtaisesti
näiden sidosryhmien näkökulman asiaan.
Kun alustava sidosryhmäverkosto on muodostettu, on tärkeää jakaa osan 1 aikana saadut
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Julkinen
sektori

Yritykset

Yhteisölliset
liikkuvuusratkaisut
Eikaupalliset
organisaatiot

Kansalaiset
(yksilöt ja
ryhmät)

Kuva 5: Kaavio yhteisöllisiin liikenneratkaisuihin osallistuvien toimijoiden tyypeistä (lähde: Ralf Brand, Rupprecht
Consult).

tiedot ja selvittää, ovatko kaikki samaa mieltä vai
onko jollakin kumppanilla vielä lisättävää. Sana
alustava on tärkeä, koska on tärkeää, että hankkeeseen voi liittyä sidosryhmiä myöhemmissäkin
vaiheissa. Se voi olla ratkaisevaa, jos jokin ei toimi
suunnitellusti ja hankkeessa joudutaan turvautumaan johonkin vaihtoehtoiseen suunnitelmaan.
Tavoitteet
Vaiheen 2A:n tavoitteena on muodostaa selkeä
kuva sidosryhmäverkostosta ja saada sidosryhmät ja kunkin yksilöllinen panos mukaan hankkeeseen.
Tehtävät
l Mieti mahdollisia sidosryhmiä – tyypillisiä ja
epätyypillisiä.
l Mieti, miten otat mahdollisiin sidosryhmiin yhteyttä.
l Ota yhteyttä sidosryhmiin ja kutsu ne mukaan
hankkeeseen.
l Keskustele prosessin osassa 1 kerätyistä tiedoista kaikkien sidosryhmien kanssa.

Lähde: Ryan Darin/Unsplash.
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den kiinnostuksen asteen, mahdollisten roolien
tai vaikutusvallan perusteella. (Ks. esim. Kuva,
lisätietoja saat osoitteesta https://www.smartsheet.com/what-stakeholder-analysis-and-mapping-and-how-do-you-do-it-effectively).

+
SIDOSRYHMÄN KIINNOSTUS
HANKETTA KOHTAAN

Työkalu
Sidosryhmäanalyysi ja sidosryhmien kartoitus:
Mieti ensin, ketkä yksilöt tai mitkä ryhmät voisivat haluta olla mukana hankkeessa (tai joihin hanke vaikuttaa). Jaa sitten sidosryhmät ryhmiin nii-

–

Sidosryhmäkartta: Kuka tarvitsee ja mitä?

PIDÄ
AINA
AJAN TASALLA

PIDÄ
HYVÄÄ
HUOLTA

VÄHÄN
YHTEYDENPITOA,
MUTTA
SÄÄNNÖLLISESTI

ENNAKOI
TARPEET JA
VASTAA NIIHIN

SIDOSRYHMÄN VAIKUTUSVALTA

+

Kuva 6: Sidosryhmäkartoituspohja (lähde: https://www.
smartsheet.com/what-stakeholder-analysis-and-mapping-and-how-do-you-do-it-effectively).

Vaihe 2B: Vision kehittäminen yhdessä ja
erilaisten skenaarioiden pohdinta.

TAPAUSTUTKIMUS
Lähde: http://www.pro-buergerbus-nrw.de/

Perusidea
Kun kaikille keskeisille sidosryhmille on annettu
samat tiedot ja niillä on yhteinen käsitys nykyisestä paikallisesta tilanteesta, on aika kehittää
yhteinen myönteinen visio. On kannustavaa keskustella ja sitten konkreettisesti kirjata ylös visio
siitä, miltä alueen heikommassa asemassa olevien
sosiaalisten ryhmien ulottuvilla olevat liikkumisLähde: Briana Tozour/Unsplash.

mahdollisuudet näyttävät viiden tai kymmenen
vuoden päästä. Visiosta tulisi saada innostavat
vastaukset tällaisiin kysymyksiin: Missä peruspalvelut (päivittäistavarakauppa, pankki, terveyspalvelut jne.) sijaitsevat? Millaisessa naapurustossa
haluat elää? Onko kaikilla alueen asukkailla oltava
oma auto, vai onko tavoitteena tehdä kimppakyydeistä yleisempiä? Pitäisikö asukkaiden tuoda
tarvikkeita naapureilleen?
Erilaiset skenaariot ovat hyvä tapa herättää
keskustelua ja kehittää lopulta yhteinen visio. Joku
keskustelijoista saattaa kannattaa hyvinkin teknistä visiota, johon kuuluu automaattisia autoja
ja muita älykkäitä ratkaisuja. Joku muu voi taas
kannattaa ihmisten väliseen kanssakäymiseen,
omaehtoisuuteen ja vapaaehtoisiin perustuvaa
visiota. Tämä voi tuoda keskusteluun hyödyllistä
ristiriitaa, mikä auttaa kiteyttämään, mitä ihmiset oikeastaan haluavat ja mitä eivät. Voi olla hyödyllistä pyytää ulkopuolisia tahoja, kuten esimerkiksi jotakin yliopistoa, keksimään eri skenaarioita.
Yliopistoilla on yleensä tärkeää osaamista, ja niitä
pidetään tyypillisesti puolueettomina osapuolina.
Tavoitteet
Vaiheen 2B tavoitteena on sopia yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa yhteisestä – tai ainakin
suurimmaksi osaksi yhteisestä– visiosta ja arvioida erilaisten skenaarioiden houkuttelevuutta. .

Pro Bürgerbus NRW e.V. -kattojärjestö tukee hankkeita omalla tietämyksellään esimerkiksi sidosryhmäverkoston rakentamisessa.
Kansalaislinja-autot ovat kahdeksan henkilön minibusseja, joita ajavat vapaaehtoiset. Ne kulkevat kiinteällä reitillä Saksan
Nordrhein-Westfalenin (NRW) maaseutualueilla. Niiden aikataulu on säännöllinen, ja
bussit pysähtyvät nimetyillä pysäkeillä. Ne
täydentävät olemassa olevaa julkista liikennettä sellaisilla alueilla ja sellaisina aikoina,
jolloin tavallinen linja-autoliikenne ei olisi
taloudellisesti kannattavaa.
NRW:ssä on tällä hetkellä yli 140 käynnissä olevaa kansalaislinja-autoaloitetta,
ja määrä kasvaa vuosittain. Yleensä
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kunta tukee ja rahoittaa kansalaislinjaautojärjestelmiä NRW:n liikennevirastolta
saaduilla varoilla, ja kaluston tarjoaa jokin
paikallinen liikenteenharjoittaja. Tämän
vuoksi on erittäin tärkeää, että jokainen
kansalaislinja-autojärjestelmä perustuu
näiden sidosryhmien sekä kansalaisryhmien
ja vapaaehtoisten tiiviille yhteistyölle. Pro
Bürgerbus NRW e.V. -kattojärjestö tukee
tällaista yhteistyötä kontaktiensa ja kokemuksensa avulla.
Lisätietoja: www.pro-buergerbus-nrw.de
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Työkalut
Ideoiden kehittämiseen löytyy useita hyödyllisiä
työkaluja SUNRISE Participation Handbookista,
erityisesti sivuilta 23–45. Näitä ovat muun muassa kansalaiskomiteat, kansalaisneuvosto, pyöreän
pöydän keskustelut, fokusryhmät ja World Café
-tapahtumat. Lisätietoja: https://civitas-sunrise.
eu/wp-content/uploads/2019/07/D2.1_Participation-Handbook.pdf.

Tehtävät
l Järjestä jäsenneltyjä keskusteluja kaikkien sidosryhmien kanssa. Keskustelut voidaan toteuttaa kasvokkain tai verkossa. Usein on hedelmällisintä yhdistää molemmat tavat.
l Kehitä skenaarioita, joiden avulla sidosryhmät
saavat käsityksen siitä, miltä alue voisi näyttää
muutaman vuoden kuluttua. Skenaarioita on hyödyllisintä olla useita.
l Harkitse ulkoisen avun käyttöä skenaarioiden
luomisen hallintaan, vision kehittämisprosessiin ja
skenaarioiden kehittämiseen.
Vähemmistönäkökulmia ei pidä unohtaa – niistä
voi olla hyötyä myöhemmin. Esimerkiksi vapaaehtoisiin perustuva lähestymistapa saattaa edellyttää teknologiaan perustuvaa komponenttia (esim.
varaussovellus).
l Sopikaa kaikkien sidosryhmien kanssa yhteisestä (tai ainakin laajalti hyväksytystä) visiosta.

Työkalut
Tulevaisuustyöpaja (Zukunftswerkstatt): Tulevaisuustyöpaja kokoaa yhteen erilaisia sidosryhmiä,
joilla on erilaisia valtuuksia, resursseja, asiantuntemusta ja tarpeita, keskustelemaan jostakin aiheesta. Tavoitteena on löytää jotakin, mikä yhdistää keskustelijoita. Tarkoituksena on sopia
kaikkien osallistujien mielestä mielekkäästä tulevaisuudesta, mutta tähän päästään vain, jos osallistujat kertovat menneisyydestään ja nykytilanteestaan. Tämä tukee myös kaikkien osallistujien
oppimista. (Lisää tietoja saat osoitteesta http://
futuresearch.net/about/methodology/. )

Vaihe 2C: Ideoiden kehittäminen
Perusidea
Visiota ja skenaarioita miettiessä voi käydä niin,
että ensimmäisenä mieleen tulevia ratkaisuja on
jo mietitty. Tässä vaiheessa on aika herätellä osallistujien luovuutta ja rohkaista heitä jakamaan
hieman hurjaltakin tuntuvat ideat. Luo ilmapiiri,
jossa jokainen uskaltaa esitellä ideansa, olivatpa
ne kuinka villejä tahansa. Jos sadasta ideasta 99
osoittautuu toteutuskelvottomiksi, mutta yksi ideoista on loistava, on vaiva ollut sen arvoinen. Varmista myös, että ideoiden kehittäminen ei keskity
vain uusiin keinoihin saada ihmisiä palveluiden piiriin. Joskus parhaat ratkaisut perustuvatkin palveluiden tuomiseen ihmisten luo (ks. luku 2).
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Vaihe 2D: Lupaavimpien ideoiden valinta.

Ideoiden syntymistä voidaan kiihdyttää useilla eri
keinoilla, kuten järjestämällä työpajoja tai muita
vuorovaikutteisia tapahtumia. Näissä tilaisuuksissa tulisi olla mukana sekä sidosryhmät että uuden palvelun tulevat käyttäjät. Älä hylkää mitään
ideoita tässä vaiheessa, vaan kirjaa kaikki huolellisesti ylös. Näin osoitat osallistujille, että kaikkien
panos on tärkeä. Osana tätä ideoiden kehitysprosessia on järkevää selvittää, mitä yhteisöt muualla
maailmassa jo tekevät. Älä kuitenkaan vain kopioi
muiden ratkaisuja. Käytä niitä inspiraation lähteenä sellaisen ratkaisun luomiseen, joka sopii nimenomaan oman alueesi tilanteeseen ja olosuhteisiin.

Perusidea
Kun innovatiiviset ja luovat ideat on kehitetty, on
aika tutkia niiden toteutuskelpoisuutta ja muita
käytännön asioita. Mieti, mitkä ideoista ratkaisevat vaiheessa 1 tunnistetut ongelmat parhaiten.
Missä ehdotetuista ratkaisuista voidaan hyödyntää vaiheessa 1D kartoitettuja mahdollisuuksia ja
välttää tunnistetut heikkoudet? Raha on tietenkin
tärkeä toteutuskelpoisuuteen vaikuttava seikka, samoin kuin oikeudelliset ja vastuisiin liittyvät
asiat. Mieti myös, mitkä ehdotetuista liikkuvuusratkaisuista voisivat olla hauskoja tai erityisen
mielenkiintoisia. Tämä auttaa varmistamaan, että
hankkeen tärkeimmät sidosryhmät jaksavat viedä
hankkeen loppuun ja pitää palvelua yllä pitempiaikaisesti.
Tämän vaiheen avainkysymys on: Mitkä ideoista todella vastaavat merkittävimpiin ongelmiin ja
ovat kaikista toteutuskelpoisimpia? Joskus vastaus koostuu useista ratkaisuista, jotka täydentävät toisiaan. Tämä valintaprosessi kuitenkin
tarkoittaa myös sitä, että useimmat muut ideat
joudutaan hylkäämään. On tärkeää tehdä tämä
yhteistyössä hankkeen kumppaneiden kanssa, jotta he ymmärtävät valinnan ja hyväksyvät sen.

Tavoitteet
Vaiheen 2C tavoitteena on kerätä useita hyviä ideoita innovatiivisista/yhteisöllisistä liikkuvuusratkaisuista useilta eri sidosryhmiltä ja kansalaisilta.

Tavoitteet
Vaiheen 2D tavoitteena on valita ratkaisu, joka voidaan suunnitella ja toteuttaa seuraavissa vaiheissa kaikkien sidosryhmien suostumuksella.

Tehtävät
l Järjestä tapaamisia ja vuorovaikutteisia työpajoja tai muita ideoiden kehittämiseen sopivia tapahtumia.
l Ota sidosryhmät ja palvelun tulevat käyttäjät
mukaan prosessiin.
l Luo ilmapiiri, jossa kaikkia ideoita (myös epätavanomaisia) arvostetaan.
l Tutustu muiden alueiden liikkuvuusratkaisuihin
ja opi niistä.

Tehtävät
l Arvioi kunkin vaiheessa 2C kehitetyn idean käytännön toteutettavuutta kirjallisella ja läpinäkyvällä tavalla.
l Pohti mahdollisia ”ratkaisupaketteja”, jotka voivat koostua toisiaan täydentävistä ideoista.
l Aseta yksittäiset ideat tai paketit paremmuusjärjestykseen niin, että toteutuskelpoisimmat ovat
listan alussa.
l Tee nämä tehtävät yhdessä hankkeen sidosryhmien kanssa.

Lähde: MAMBA project.
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l Sopikaa yhdestä ratkaisusta, jota alatte toteuttaa ensimmäisenä.
Työkalut2 :
l Suosikin äänestäminen verkossa: Äänestystyökalun avulla kaikki asiasta kiinnostuneet voivat
äänestää suosikkihankettaan tai -toteutusmenetelmäänsä verkossa. Jos yksittäisille toimenpiteille
on jo selvitetty hinta, voidaan äänestys yhdistää
Scenario Shopping -konseptin kanssa, jossa käyttäjät saavat valita ostoskoriinsa menetelmiä, kunnes hankkeelle asetetut viitteelliset määrärahat
on käytetty.
l Scenario Shopping -konsepti: Scenario Shopping on verkkotyökalu, jonka avulla voidaan kehittää monimutkaisia ratkaisuja ja asettaa
hankkeeseen liittyviä vaihtoehtoja paremmuusjärjestykseen. Paremmuusjärjestyksen luomista varten on eri vaihtoehtojen oltava tarpeeksi pitkälle
mietittyjä. Työkalussa lisätään ostoskoriin erilaisia
vaihtoehtoja tai toimenpiteitä kuten verkkokaupassa siihen asti, että kori täyttää ennalta-asetetut vaatimukset. Näin prosessi voidaan pelillistää,
mikä on hyödyllistä ja motivoivaa.
Osan 2 tarkistuslista
Seuraava hyödyllinen tarkistuslista toimii yhteenvetona tärkeimmistä asioista, jotka prosessin
osassa 2 tulee tehdä.

 Ota yhteyttä mahdollisiin sidosryhmiin.
 Selvitä potentiaalisten sidosryhmien yhteiset

lähtökohdat.
Sidosryhmäverkoston muodostaminen.
Kehitä erilaisia skenaarioita ja järjestä keskusteluja niistä.
Järjestä keskusteluja visiosta.
Sopikaa visiosta.
Järjestä keskusteluja ja työpajoja ideoiden kehittämiseksi.
Kehittäkää ideoita.
Tarkastelkaa valitun ratkaisun toteutuskelpoisuutta.
Asettakaa ehdotetut ratkaisut paremmuusjärjestykseen.










Virstanpylväs 3: Sopimus siitä, mitkä ratkaisut yhdessä toteutetaan
Hyvin tehty! Tämä on merkittävä virstanpylväs ja
erinomainen syy juhlia sidosryhmien kanssa. Olet
nyt sitoutunut ratkaisuun, joka hyödyttää monia
alueen ihmisiä.
MAMBA
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Osa 3: Ratkaisun yksityiskohtainen suunnittelu.

Osassa 3 keskitytään ratkaisun tai ratkaisujen käytännön toteutukseen. Tuloksena pitäisi olla yksikohtainen vastuunjako, tarkka aikataulusuunnitelma,
rahoitusratkaisut, kilpailutukset hankintoja varten
(jos tarpeen), laaditut ja allekirjoitetut sopimukset
jne. Osan 3 lopussa hankkeelle tulee olla toteuttamiskelpoinen suunnitelma, josta voidaan viestiä
suurelle yleisölle läpinäkyvällä tavalla. Ehdotamme
seuraavien neljän vaiheen suorittamista:
l Määritä, mistä rakennuspalikoista ratkaisusi
koostuu.
l Mieti rahoituksen turvaamista ja vastuukysymyksiä.
l Määritä ratkaisun toteuttamiseen tarvittavat
käytännön toimet.
l Tiedota ratkaisusta yhteisölle.

Vaihe 3A: Määritä, mistä rakennuspalikoista ratkaisusi koostuu.
Perusidea
Hankkeeseen osallistuvien tahojen on räätälöitävä
tämä vaihe ratkaisun mukaan. On tärkeää määLähde: Daniel McCullough/Unsplash.

rittää tarkoin, mitkä materiaalit, infrastruktuurit
ja muut asiat ovat ratkaisevassa asemassa, kun
ratkaisu toteutetaan.
Tässä vaiheessa luetellut toimet ovat vain esimerkkejä, ja ne on sopeutettava oman hankkeesi
olosuhteisiin. Hyvänä esimerkkinä toimii ratkaisun
vaatima tila. Missä vaikkapa yhteiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot voidaan säilyttää? Mitä tällä
hetkellä käyttämättömänä olevia rakennuksia
voisitte käyttää? On myös hyödyllistä miettiä vaihetta 1D ja tutkia, mitkä tunnistetuista mahdollisuuksista ovat hankkeen kannalta käyttökelpoisia.
Toinen esimerkki on kausiluonteisuus. Uutta ratkaisua voi olla mahdollista käyttää vain kesäisin
paikallisten sääolosuhteiden vuoksi – kausiluonteisuus on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Samoin voidaan joutua hankkimaan lupia. Mitä
lupia tarvitaan, ja kenellä on valtuudet myöntää
niitä? Nämä kolme esimerkkiä pätevät vain joihinkin ratkaisuihin, ja ovat toisten ratkaisujen osalta
täysin merkityksettömiä. Kaikki hankkeet koostuvat kuitenkin jonkinlaisista rakennuspalikoista, ja
ne on tärkeä tunnistaa.
Ratkaisun oikeudellinen ja taloudellinen turvaaminen on aina tarpeen, minkä vuoksi nämä asiat
esitellään seuraavassa vaiheessa erikseen.

Tavoitteet
Vaiheen 3A tavoitteena on ymmärtää, mistä komponenteista tai elementeistä ratkaisu koostuu.
Tehtävät
l Tunnista ja ymmärrä ratkaisun eri komponentit
tai elementit (rakennuspalikat)
l Keskustele mahdollisista rakennuspalikoista sidosryhmien ja käyttäjien kanssa.
l Käy keskusteluja sellaisten henkilöiden tai ryhmien kanssa, joilla on erikoisosaamista, työkaluja,
kontakteja ja jotka siten todennäköisesti pystyvät
auttamaan.

Vaihe 3B: Mieti rahoituksen turvaamista ja
vastuukysymyksiä.
Perusidea
Kun ratkaisun rakennuspalikat on tunnistettu,
on tärkeää siirtyä pohtimaan sen oikeudellista ja
taloudellista turvaamista.
Tämä voi olla ensimmäinen alueellasi toteuttava yhteisöllinen liikkuvuusratkaisu, joten alueen lait
ja määräykset eivät välttämättä vielä ota tämänlaisia ratkaisuja huomioon. Voi olla hyödyllistä konsultoida ulkopuolisia asiantuntijoita ja varmistaa
siten, että ratkaisu on varmasti voimassa olevien
lakien mukainen.
Rahoituskysymysten osalta on tärkeää tarkastella olemassa olevaa julkisen liikenteen rahoitusta
ja mahdollisesti sopia yhteistyöstä palveluntarjoajien kanssa. Muita rahoitusmahdollisuuksia voivat olla Euroopan unionin tuki sekä kansallinen,
alueellinen tai jopa paikallinen rahoitus. On myös
aina syytä harkita yksityisten sijoittajien houkuttelemista hankkeen rahoittajiksi. Lopuksi on tärkeää tarkastella, miten liikkuvuusratkaisujen käyttöönottoa voidaan rahoittaa lyhyellä aikavälillä, ja
sitten laatia suunnitelma siitä, miten pitkän aikavälin rahoitus voidaan turvata.
Tavoitteet
Vaiheen 3B tavoitteena on tunnistaa yhteisöllisen
liikkuvuusratkaisun lyhyen ja pitkäaikaisen kestävyyden kannalta tärkeät seikat, sekä erityisesti
varmistaa sen rahoitus ja lainmukaisuus ja löytää ratkaisuja ja varasuunnitelmia näihin liittyviin
haasteisiin.
Tehtävät
l Muodosta yleiskuva ratkaisua koskevista taloudellisista ja oikeudellisista seikoista.
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Lähde: Scott Graham/Unsplash.

l Selvitä yksityisen sektorin osallistumismahdollisuudet.
l Sovella ja aktivoi vaiheessa 1C tunnistetut eri
rahoitusvaihtoehdot.
l Sovi kustannusten ja tulojen jakamisesta kuntien, alueviranomaisten, valtionhallinnon sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken.
l Selvitä mahdollisesti lakeihin ja liikkuvuusratkaisuihin liittyvät ongelmakohdat ja tarvittaessa
hanki ulkopuolista apua.

Vaihe 3C: Määritä ratkaisun toteuttamiseen tarvittavat käytännön toimet.
Perusidea
Tämän vaiheen keskeisin tehtävä on sopia ratkaisuun liittyvistä toimista. Ratkaisu kannattaa
pilkkoa pieniin yksittäisiin toimiin. Tarkat roolit ja
vastuut on myös jaettava sidosryhmien kesken.
Tarvittaessa tämä voidaan tehdä myös virallisten, allekirjoitettujen sopimusten muodossa. Toteutetaanpa tämä vaihe sitten virallisesti sopimusten avulla tai jollakin epävirallisella tavalla,
vastuunjako riippuu viimekädessä aina valitusta
ratkaisusta.
Määrittämällä nämä toimet määritellään
myös se, miten asetetut tavoitteet halutaan saavuttaa. Prosessin toteutukseen keskittyvä osa on
suunniteltava perusteellisesti, sillä suunnittelu
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auttaa tunnistamaan eri toimien väliset suhteet.
Toimien järjestys on myös päätettävä.
Näin saadaan tietoa myös aikataulun suunnitteluun. Edellisissä vaiheissa suunniteltujen ja
selvitettyjen asioiden kannalta on tärkeää, että
tässä vaiheessa hankkeeseen osallistuvat sidosryhmät sitoutetaan hankkeeseen. Kuka tekee
mitä ja milloin? Näistä kysymyksistä päästään
seuraaviin kysymyksiin: Milloin haluat aloittaa
uuden liikkuvuusratkaisun käyttöönottovaiheen?
Onko kyseessä viikkoja kestävä pilottiohjelma, vai
pitääkö sitä suunnitella kuukausia? Milloin liikkuvuusratkaisu on valmis käyttöönottoon?

Tavoitteet
Vaiheen 3C tavoitteena on laatia valmis suunnitelma ratkaisun toteuttamiseksi.
Tehtävät
l Pilko ratkaisu yksittäisiin toimenpiteisiin.
l Selvitä eri toimien väliset suhteet ja määritä
tätä kautta, missä järjestyksessä ne on suoritettava.
l Sovi aikataulusta ja anna kullekin sidosryhmälle
selkeät ja määrätyt roolit ja vastuut.

Vaihe 3D: Tiedota ratkaisusta yhteisölle.
Perusidea
Suunnitelluista toimista on tiedotettava julkisesti,
jotta kansalaisilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus antaa palautetta ennen lopullisten päätösten tekemistä. Parasta on, jos paikalliset ihmiset
ovat alusta asti tietoisia liikkuvuusratkaisusta ja
osallistuvat hankkeeseen, joten varmista, että pidät kohdeyhteisön ajan tasalla kaikissa vaiheissa.
Viestintä kannattaa kohdistaa uuden yhteisöllisen liikkuvuusratkaisun mahdollisiin käyttäjiin
sen varmistamiseksi, että uutta palvelua myös
käytetään. Tämän voidaan toteuttaa paikallisten
viestintäkanavien, kuten television, radion, sanomalehtien tai tapahtumien, kautta
Tavoitteet
Vaiheen 3D tavoitteena on varmistaa, että suunnitellut toimet ja niitä koskeva tiedotus ovat läpinäkyviä.
Tehtävät
l Tiedota toimenpiteistä yleisölle paikallisesti
käytettyjen ja asiaan soveltuvien kanavien kautta.
l Järjestä kohtaamisia potentiaalisten käyttäjien
kanssa.

Lähde: Screenshot from a TV documentary about NaboGO. Copyright TVS.
Lähde: https://www.tvsyd.dk/

TAPAUSTUTKIMUS

Uudesta liikkuvuusratkaisusta tiedottaminen eri tavoin
Vejlen kunnassa Tanskassa.
Osana MAMBA-hanketta Vejlen kunta osti
IT-alan startup-yritykseltä NABOGO:lta
kimppakyytisovelluksen, joka räätälöitiin
alueen tarpeisiin. Tavoitteena oli erityisesti
tarjota liikkuvuusratkaisu alueen nuorille
asukkaille, joilla ei ole ajokorttia ja jotka
matkustavat Smidstrupin/Skærupin alueilta Vejleen.
Yksi ensimmäisistä keinoista, joilla
kimppakyytisovelluksesta tiedotettiin, oli
tapahtuman järjestäminen paikallisessa
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supermaketissa. Tulokseksi saatujen kiinnostuneiden kuljettajien määrä oli hyvä. Sovelluksesta oli kuitenkin vielä tarpeen tiedottaa sen aiotuille käyttäjille. Tämä tehtiin
järjestämällä uusi tapahtuma supermarketissa ja toinen tapahtuma paikallisessa
urheilukeskuksessa sekä keskustelemalla
mahdollisten käyttäjien kanssa kasvotusten.
Vejlen kunta myös tiedottaa sovelluksesta
jatkuvasti Facebookin ja paikallisen TV-aseman kautta yhdessä NABOGO:n kanssa.
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Osa 4: Ratkaisun käyttöönotto ja
seuranta.

Prosessin neljännessä osassa on aika käydä käytännön työhön. Tämän osan aikana valittu ratkaisu
otetaan käyttöön osassa 3 laaditun suunnitelman
pohjalta. Tämä kattaa fyysisen infrastruktuurin rakentamisen (tarvittaessa), ajoneuvojen hankinnan
(tarvittaessa), uuden palvelun (liikkuvan tai paikallisen) pyörittämisen jne. Osa 4 sisältää myös ratkaisun vaikutusten – ja toivottavasti sen menestyksen
– seurannan ja dokumentoinnin3 . On myös tärkeää
jakaa tietoa ideoista ja hankkeen aikana saaduista
opeista, jotta hanke voi kasvaa alueella jatkossakin.
Näin se voi motivoida muita ja lisätä samojen haasteiden äärellä olevien ihmisisten tietoja, olivatpa he
sitten lähellä tai kaukana.
Osa 4 koostuu seuraavista vaiheista erityyppisten
toimintojen mukaan eriteltynä:
l Toimeenpanon johtaminen.
l Prosessin valvonta ja hankkeen vaikutusten arviointi.
l Saatujen oppien jakaminen muiden inspiroimiseksi.

Osan 3 tarkistuslista
Seuraava hyödyllinen tarkistuslista toimii yhteenvetona tärkeimmistä asioista, jotka prosessin osassa 3 tulee tehdä.

 Muodosta yleiskuva ratkaisun eri osista.
 Laadi rahoitussuunnitelmat sidosryhmien
kanssa.
Varmista, että oikeudelliset seikat on otettu
huomioon.
Määrittele ja kuvaile yksityiskohtaiset toimet.
Ymmärrä ja tunnista eri toimien väliset suhteet.
Sopikaa aikataulusta, rooleista ja vastuista.
Tiedota yhteisölle ratkaisuista ja toimenpiteistä.
Varmista, että yhteisö on tietoinen uudesta
liikkuvuusratkaisusta kohdistetun viestinnän avulla.








Virstanpylväs 4: Yhteisöllinen liikkuvuusratkaisu on suunniteltu.
Loistavaa! Nyt sinulla on konkreettinen suunnitelma sekä kumppaneina oikeat tahot, joiden kanssa hanke varmasti onnistuu..

Lähde:, Olga Serjantu/Unsplash.
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Lähde: Mobilsamåkning.

TAPAUSTUTKIMUS

Lähde: Kaleidico/Unsplash.

Vaihe 4A: Toimeenpanon johtaminen.
Perusidea
Tässä vaiheessa sidosryhmät ryhtyvät käytännön
työhön vastuidensa mukaisesti. Pääasiallisena tavoitteena on valvoa toimien toteutusta. Ratkaisun
luonteesta riippuen varsinainen toteutus voi sisältää fyysisen infrastruktuurin rakentamisen (linja-autopysäkit, parkkitilat, pyörätelineet, latausasemat, korjaustyöt jne.), tarvittavien ajoneuvojen
ostamisen tai vuokraamisen, uuden palvelun käytännön pyörittämisen (kansalaistaksi, liikkuva lääkärinvastaanotto, kirjastoauto) tai mitä tahansa
muita toimia, joista tiimi on sopinut aikaisemmissa
vaiheissa. Monet näistä toimista vaativat rahaa.
Siksi on tärkeää tietää, mistä rahoitus saadaan.
On myös tärkeää miettiä organisaatiota, sillä
sitä voidaan joutua sopeuttamaan, kun suunnitelmia aletaan toteuttaa. Kuinka usein kokouksia on
järjestettävä, jotta palvelun tarjonta on sujuvaa?
Mitkä tahot on vielä saatava mukaan? Toteutuksen tulisi olla käyttäjien kannalta mahdollisimman
läpinäkyvää, jotta he tuntevat saaneensa siitä
tarpeeksi tietoa ja olonsa mukavaksi.
Huomioi myös, että toteutukseen keskittyvän
osan vaiheissa on yleensä joitakin asioita, joita
on vielä hienosäädettävä ja mieluiten (tai pakon
edessä) nopeasti. Varaudu tällaiseen hienosäätöön ja tee selväksi, kuka siitä on vastuussa. Päätöksenteolle kannattaa suunnitella prosessi, joka
mahdollistaa nopeatkin päätökset.
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Tavoitteet
Vaiheen 4A tavoitteena on koordinoida varsinaista
toteutusprosessia ottaen samalla huomioon mahdolliset riskit ja mahdollisesti tarvittavat muutokset jo varhaisessa vaiheessa.
Tehtäväts
l Varmista kaikkien toimien koordinointi.
l Tunnista mahdolliset haasteet ja riskit ja sovi niihin liittyvästä selkeästä vastuunjaosta.
l Varmista toimeenpanon läpinäkyvyys.
l Tarkista käyttäjätyytyväisyys ja selvitä, tarvitaanko muutoksia.

Vaihe 4B: Prosessin valvonta ja hankkeen
vaikutusten arviointi.
Perusidea
Kun hanke on käynnissä, on suositeltavaa pohtia
säännöllisesti, voitaisiinko jotain tehdä vielä paremmin. Voisiko jokin uusi teknologia täydentää
ratkaisua? Tai ehkä saataville on tullut uusi verkkoalusta, jonka avulla palvelun käyttäjät voitaisiin
saavuttaa paremmin kuin nykyisen alustan kautta. Näitä asioita tulee seurata jatkuvasti.
Myös ratkaisun vaikutusten selvittämiseksi on
suositeltavaa suorittaa perusteellinen arviointi.
Selvitä kyselytutkimuksella, mitä mieltä käyttäjät
ovat palvelusta. Pyri myös arvioimaan vaikutuksia määrällisillä mittareilla. Ideaalitilanteessa olet
dokumentoinut alueen lähtötilanteen ennen ratkaisun käyttöönottoa (esim. tilastoja siitä, kuinka
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Tolg, Växjön kaupungin ulkopuolella Ruotsin Smålandissa: Mobilsamåkning AB – kimppakyytisovelluksen siirtäminen LEADERohjelman pilottihankkeesta yksityiselle yritykselle.
Mobilsamåkning sai alkunsa vuonna 2011
Ruotsin Smålandissa Växjön ulkopuolella
sijaitsevan Tolgin kylän asukkaiden aloitteesta alhaalta ylöspäin suuntautuvana
hankkeena. Hanke rahoitettiin alun perin
EU:n LEADER-rahoitusohjelmasta. Hanke
sai lisätukea ryhmän eri henkilöiltä, kuten
eräältä IT-ammattilaiselta, joka loi sovelluksen. Julkinen liikenne alueella oli rajallista, ja ajatuksena oli parantaa yhteyksiä
lähimpään kaupunkikeskukseen ja vähentää
yhden matkustajan yksityisautoliikennettä.
Mobilsamåkning on tekninen ratkaisu kyytien jakamiseen sekä sosiaalinen innovaatio
maaseudun kehittämiseen.
Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat työmatkalaiset, lapset ja ajokortittomat teiniikäiset, eläkeläiset, vihreää elämää elävät,
kyläläiset, joilla on harrastuksia kaupungissa, sekä kyläläiset, jotka haluavat päästä
virkistymään ja tapaamaan muita.
Vaikka Mobilsamåkning alkoi osana
EU:n rahoittamaa hanketta, se kasvoi ensin
sosiaaliseksi yrityksesi, ja lopulta siitä tuli
yksityinen osakeyhtiö. Yhtiön tavoitteena

on tehdä vain vaatimattomasti voittoa.
Omistajat alkoivat kehittää sovelluksesta
entistä käyttäjäystävällisempää, ja tämän
ansiosta saavutetuilla voitoilla toimintaa
voitiin laajentaa. Lopulta toiminta levisikin
muillekin Ruotsin maaseutualueille.
Mobilsamåkning on sittemmin lopettanut toimintansa, koska tulot eivät riittäneet
alustan ylläpitämiseen. Palvelun tuottama
0,25 kruunun voitto kilometriä kohti oli riittämätön, ja kimppakyytien määrä laski, kun
asukkaiden määrä toiminta-alueella pieneni.
Yritys yritti löytää hankkeelle kumppanin,
jonka avulla toimintaa olisi voitu jatkaa,
mutta valitettavasti uutta kumppania ei
löytynyt. Hankkeen tarina tuo hyvin esiin
sen, miten aikaisemminkin mainittu maaseutualueiden kuihtumisen kierre vaikuttaa jopa niihin hankkeisiin, jotka pyrkivät
pysäyttämään kierteen. Mobilsamåkning tarjosi Tolgin kylän asukkaille paljon
kaivatun ratkaisun, ja se toimii edelleen
innostavana esimerkkinä hankkeesta, joka
voidaan sopeuttaa muiden kylien tarpeisiin
tekemällä siitä taloudellisesti kannattava
pitkällä aikavälillä.
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Maaseudun liikkumismahdollisuuksien parantaminen
yhteiskäyttöautoilla Saksan Pfaffenwinkelissa.
CarSharing Pfaffenwinkel -aloite perustettiin voittoa tavoittelemattomana
yhteiskäyttöpalveluna vuonna 2000. Nykyisin se on laajentunut 17 toimipisteeseen 8
eri yhteisössä, ja se palvelee yhteensä yli
300:a rekisteröityä käyttäjää maaseutumaisella alueella Pfaffenwinkelissa, Munchenin
ja Etelä-Saksan Alppien välillä. Tämä on
merkittävää, koska yhteiskäyttöautoja on
perinteisesti pidetty taloudellisesti kannattavina vain tietyn kokoisissa kaupungeissa,
joissa kysyntää on enemmän.
Lähde: Share-now/Unsplash.

TAPAUSTUTKIMUS

CarSharing Pfaffenwinkelillä on 22 erityyppistä ja -kokoista ajoneuvoa. Palvelun
jäsenet voivat vuokrata ajoneuvoja lähes
marginaalikustannuksilla, jopa vain tunniksi
kerrallaan. Vuokrattavana on myös kaksi
sähköpyörää. Käyttäjät maksavat käytöstä
käyttötuntien ja ajettujen kilometrien perusteella, sekä vaatimatonta kuukausimaksua.
Näin katetaan kaikki kustannukset – poistot,
polttoainekustannukset, kattava vakuutus,
ajoneuvoverot, arvonlisäverot, palvelun hallinto- ja ylläpitokustannukset, vuositarkastukset, renkaiden pistosuojaukset ja vaihdot
sekä pesu- ja siivouskustannukset.

Lähde: Sam McGhee/Unsplash.

moni alueen asukkaista oli tyytymätön alueen liikkumismahdollisuuksiin) ja voit vertailla ratkaisun
jälkeisiä lukuja lähtötilanteen lukuihin.
Tavoitteets
Vaiheen 4B tavoitteena on jatkaa ratkaisun parantamista ja kerätä objektiivista tietoa ratkaisun
vaikutuksista.
Tehtäväts
l Mukauta ratkaisua ja siihen liittyviä prosesseja uusiin esille nousseisiin seikkoihin, trendeihin ja
mahdollisuuksiin.
l Arvioi ratkaisun vaikutuksia (esimerkiksi käyttäjäkyselyllä).
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Vaihe 4C: Saatujen oppien jakaminen muiden inspiroimiseksi.
Perusidea
Jos ihmiset, jotka käyttävät ratkaisua, hyötyvät siitä ja ovat siihen tyytyväisiä, on tiimisi kova
työ ollut sen arvoista. Tämä on hyvä syy juhlia.
On myös tärkeää, että jaat kokemuksesi muiden
kanssa. Hankkeenne voi innostaa muiden alueiden
toimijoita!
Kuten vaiheessa 2C suositeltiin, on aina järkevää selvittää, mitä yhteisöt muualla maailmassa
jo tekevät. Ehkä muut olemassa olevat hankkeet
innostivat sinua – nyt sinun hankkeesi voi olla esimerkkinä muille. On tärkeää jakaa tiedot muiden
kanssa, erityisesti jos ratkaisussa on todella uusia
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osatekijöitä ja siihen liittyy paljon vapaaehtoisia.
Mieti ensin (itse)kriittisesti: Mitä asioita muut
voisivat oppia hankkeesi suunnittelu- ja toteutusvaiheista? Mitä tekisit seuraavalla kerralla eri tavalla? Mikä toimi todella hyvin? Kaikki nämä asiat
voivat olla hyödyllisiä muille. Olisi hienoa, jos vastaukset näihin kysymyksiin olisivat muiden yhteisöjen käytettävissä esimerkiksi verkkosivuston, julkaisun tai jonkin verkkoportaalin kautta. Esimerkki
tällaisesta on jo luotu MAMBA-hankkeessa: MAMBA Map/Database (ks. https://www.mambaproject.eu/database/.)
Tavoitteet
Vaiheen 4C tavoitteena on innostaa muita jakamalla tietoa onnistuneesta ratkaisusta, joka helpottaa liikkumista ja parantaa saavutettavuutta
maaseutualueilla.
Tehtäväts
l Mieti, mikä yhteisöllisen liikkuvuusratkaisun
suunnittelu- ja toteutusvaiheessa sujui hyvin ja
mitä olisi voitu tehdä paremmin.
l Jaa kokemuksesi sopivilla tavoilla. Kirjoita niistä, pidä esityksiä tapahtumissa tai konferensseissa, anna haastatteluja yms.
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Osan 3 tarkistuslista
Seuraava hyödyllinen tarkistuslista toimii yhteenvetona tärkeimmistä asioista, jotka prosessin osassa 3 tulee tehdä.
Varmista toimeenpanovaiheen asianmukainen
koordinointi.
Sovi siitä, kuka on vastuussa varhaisen palautteen keräämisestä ja prosessin valvonnasta.
Varmista, että hankkeella on prosessi nopeiden muutosten tekemiseen.
Seuraa ja sisällytä hankkeeseen uusia trendejä
ja kehityksiä.
Tee arviointi.
Julkaise onnistuneen yhteisöllisen liikkuvuusratkaisusi ”ainesosaluettelo”.
Jaa kokemuksesi prosessista, sekä siitä, miten
suunnitellaan ja toteutetaan yhteisöllinen liikkuvuusratkaisu.









Virstanpylväs 5: Yhteisöllisen liikkuvuusratkaisun toteutus ja seuranta
Onnittelut! Tiimisi on onnistunut parantamaan
alueen liikkumismahdollisuuksia ja elämänlaatua.
Avoimuus ja sitoutuneisuus olosuhteiden muuttamiseen, yhteistyö sidosryhmien kanssa ja resurssien fiksu käyttö ovat kaikki kannattaneet. Nyt on
aika juhlia yhdessä!
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4. Lopuksi
Älykkäiden ja yhteisöllisten liikkuvuusratkaisujen luominen maaseudulle on luonnollisesti monimutkaisempaa kuin kakun leipominen. Voit leipoa
maukkaan kakun yksinkertaisesti seuraamalla
hyvin kirjoitettua reseptiä, mutta yhteisöllisen liikkuvuusratkaisun suunnitteluun ja toteuttamiseen
tarvitaan muutakin kuin oppaan vaiheiden seuraamista.
Vaikka tämä MAMBA-opas on kirjoitettu huolellisesti ja asiaan omistautuen ja vaikka se perustuu tutkimukseen ja kokemukseen, emme tietenkään väitä, että se on taianomainen kaava, joka
takaa liikkuvuusratkaisun menestyksen. Toivomme
kuitenkin, että se toimii inspiraationa ja ajattelun
työkaluna, joka auttaa lukijoita esimerkiksi pohtimaan suunnittelemansa ratkaisun keskeisimpiä
kysymyksiä, kehittämään tärkeimpiä ajatuksia ja
keskustelemaan tärkeimmistä asioista mahdollisten kumppanien kanssa. Olemme pyrkineet jäsentämään MAMBA-hankkeen tulokset mahdollisimman hyödyllisellä tavalla ja järjestämään ne
niin, että lukijoidemme on helppo seurata opasta.
Tämä opas on kuitenkin yksinkertaistettu versio
tosimaailmaan verrattuna. Joissain tapauksissa
alkusysäys liikkumisen helpottamiseen voi tulla
siitä, että jokin taho havaitsee tiettyjen ihmisten
jäävän yhteiskunnan ulkopuolelle, koska heille ei
tarjota riittävästi mahdollisuuksia liikkumiseen.
Toisin sanoen prosessi voi käynnistyä siitä, kun jokin taho ymmärtää ongelman vakavuuden.
Joissakin tapauksissa aloite saattaa hyvinkin
tulla muualta. Ehkä jollakulla on jo konkreettinen
idea. Tai ehkä jokin säätiö olisi halukas rahoittamaan yhteisöllistä liikkuvuusratkaisua. Jokin uusi
hallituksen ohjelma voisi pyytää ehdotuksia uusiksi hankkeiksi. Tai jokin paikallinen järjestö voisi
ilmoittaa, että sen jäsenet ovat halukkaita osallistumaan vapaaehtoisina tällaiseen hankkeeseen.
Kaikki nämä ovat erinomaisia lähtökohtia yhteisöllisen liikkuvuusratkaisuhankkeen aloittamiselle. Riippumatta siitä, miten hanke saa alkunsa, on
hanketta aina järkevä miettiä tiettyjen näkökulmien kautta, joita esimerkiksi tämä opas käsittelee. Jos kansalaisjärjestöt ilmaisevat halukkuuten-

sa ”tehdä jotain”, mieti, miten julkinen sektori voisi
auttaa asiassa – ja päinvastoin!
Samoin: jos jollakulla on jo konkreettinen idea,
ota se vastaan hyvillä mielin, mutta muista kuitenkin tarkistaa, vastaako idea oikeasti kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten tarpeisiin (Vaihe 1A: Tunnista tärkeimmät ongelmat).
Ota suunniteltu kohderyhmä aina mukaan prosessiin mahdollisimman aikaisin. Näin varmistat, että
ratkaisusta tulee käyttäjäkeskeinen. Ota mukaan
myös muut sidosryhmät, kuten sosiaaliset organisaatiot, yritykset ja julkinen sektori (Vaihe 2A:
Sidosryhmäverkoston muodostaminen). Näillä
tahoilla voi olla tarvitsemiasi taitoja tai resursseja, tai jopa vieläkin parempi idea (Vaihe 2C: Ideoiden kehittäminen). Huomioi lisäksi aina paikalliset
olosuhteet (Osa 2: Vision sanoiksi pukeminen ja
ideoiden kehittäminen) – varsinkin jos olet saanut
inspiraatiota muualla toteutetuista hankkeista.
Ole myös realistinen! Älä kiirehdi toteuttamaan
hanketta, joka lopulta osoittautuu toimintakelvottomaksi. Positiivisesti ilmaistuna: ole tietoinen mahdollisista haasteista (Vaihe 1C: Tiedosta
haasteet), mutta tunnista myös alueen ja yhteisön
vahvuudet ja ota niistä täysi hyöty irti (Vaihe 1D:
Tunnista mahdollisuudet ja vahvuudet).
Kokemus on osoittanut, että on hyödyllistä
laatia yhteinen visio tärkeimpien kumppaneiden
kanssa (Vaihe 2B: Vision kehittäminen yhdessä ja
erilaisten skenaarioiden pohdinta), koska se lisää
yhteistä innostusta hankkeesta. Ja jos pohdittavana on useita ideoita, on luonnollisesti tärkeää
päättää, mikä niistä valitaan. Valintaprosessin
(Vaihe 2D: Lupaavimpien ideoiden valinta) tulisi
olla läpinäkyvä ja osallistava. Jossain vaiheessa on
tarpeen kartoittaa kaikki valitun idean yksityiskohdat ja osat (Vaihe 3A: Määritä, mistä rakennuspalikoista ratkaisusi koostuu, pois lukien rahoitus- ja
lakiasiat). Tähän kuuluu myös vakavampien asioiden suunnittelu, kuten rahoituksen ja vastuukysymyksien pohtiminen siltä varalta, että jokin menee
pieleen (Vaihe 3B: Mieti rahoituksen turvaamista
ja vastuukysymyksiä). On selvää, että yksityiskohtaisessa suunnitelmassa on vastattava myös
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kysymyksiin "Kuka tekee mitä ja milloin?" (Vaihe
3C: Määritä ratkaisun toteuttamiseen tarvittavat
käytännön toimet) ja ”Miten hankkeesta on parasta tiedottaa yhteisölle?” (Vaihe 3D: Tiedota ratkaisusta yhteisölle).
On sanomattakin selvää, että edellä mainitut
valmisteluvaiheet palvelevat yhtä tarkoitusta.
Se tarkoitus on uuden liikkuvuusratkaisun käyttöönotto ja sen sujuvan toiminnan varmistaminen pitkällä aikavälillä. Tämä vaatii suunnitelmaa
hankkeen päivittäisestä johtamisesta (Vaihe 4A:
Toimeenpanon johtaminen). Se vaatii myös pieniä mukautuksia jo varhain, jotta ensimmäisten
toimintapäivien tai -viikkojen aikana saadut opit
saadaan käyttöön nopeasti. Vaihe 4B (Prosessin
valvonta ja hankkeen vaikutusten arviointi) keskittyy liikkuvuusratkaisun vaikutusten mittaamiseen,
jotta voit todistaa sen vaikutuksen esimerkiksi

päätöksentekijöille. Ihanteellisessa tapauksessa
tämä tarkoittaa sitä, että olet dokumentoinut
alueen tilanteen hyvissä ajoin ennen kuin mitään
toimenpiteitä toteutetaan. Näin on olemassa lähtötilanne, johon tilannetta voidaan verrata jälkikäteen.
Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on aina
hyvä jakaa kokemukset muille (Vaihe 4C: Saatujen
oppien jakaminen muiden inspiroimiseksi). Useimmat innovatiiviset liikkuvuusratkaisut ovat saaneet innoituksensa muista hankkeista. Ei ole järkeä
keksiä pyörää uudelleen – mutta sen voi sopeuttaa
toimimaan uusissa olosuhteissa. Toivomme, että
olet saanut inspiraatiota tästä MAMBA-oppaasta, ja haluamme kiittää kaikkia tuloksensa ja tarinansa jakaneita hankkeita sekä ihmisiä, jotka vastasivat hankkeita koskeviin kysymyksiimme.

Lähde: Raitis Lapans
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On tärkeää muistaa, että osa seuranta- ja
arviointitoimista tulee aloittaa jo aikaisemmassa
vaiheessa. Tämä koskee erityisesti seurannassa
käytettävien mittareiden määrittelyä ja alueen
tilanteen dokumentointia ennen ratkaisun käyttöönottoa (ks. vaihe 4B).
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