
 sotial nesimathoJ

 TIREPAPÖYT + APPUAK
 SUOLAT

 äekrät no allonnillahsikluJ :isyylanA
 netsorrumsyyvätsek iloor

 ässesimyttihek

 atsiehiavukla nediulevlapennekiil-SaaM aippO

    aamiviK aluaP
 anuernevräJ areV

    nédliH leakiM
 semmeT imrA



notsipoily-otlaA   ajrasusiakluj
SUOLAT + APPUAK  5/  1202

no allonnillahsikluJ :isyylanA  
iloor äekrät  

netsorrumsyyvätsek
 ässesimyttihek

nediulevlapennekiil-SaaM aippO
 atsiehiavukla

 aamiviK aluaP
 anuernevräJ areV

 nédliH leakiM
 semmeT imrA

otsipoily-otlaA
 uluokaekrokappuaK

 sotial nesimathoJ
 noitisnarT ygrenE tramS



notsipoily-otlaA   ajrasusiakluj
SUOLAT + APPUAK  5/  1202

ISBN 978-952-64-0345-8 (pdf)
ISSN 1799-4802 (pdf)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-0345-8

www.smartenergytransition.fi

Unigrafia Oy
Helsinki
2021

© 2021 Paula Kivimaa, Vera Järvenreuna, 
Mikael Hildén & Armi Temmes



Analyysi: Julkishallinnolla on tärkeä rooli 
kestävyysmurrosten kehittymisessä 

 Oppia MaaS-liikennepalveluiden alkuvaiheista

Paula Kivimaa, Suomen ympäristökeskus SYKE 
Vera Järvenreuna, Aalto-yliopisto 
Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus SYKE 
Armi Temmes, Aalto-yliopisto 

Julkishallinnolla on keskeinen rooli vauhdittamassa Suomea kohti ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta. Kestävyysmurros edellyttää, että 
yhteiskuntamme sosio-tekniset järjestelmät, kuten energian ja ruoan tuotanto ja 
kulutus sekä liikenne ja teollisuus, muuttuvat perusteellisesti siten, että niiden toiminta 
aiheuttaa nykyistä vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Samalla näiden 
järjestelmien vaikutukset muuttuvat aiempaa oikeudenmukaisemmiksi. 
Kestävyysmurrosta edistämään tarvitaan monia rinnakkaisia toimia. 
Politiikkastrategiat ja -ohjauskeinot, jotka ovat rakentuneet perinteisten sosio-
teknisten järjestelmien ympärille, eivät yksinään riitä käynnistämään järjestelmätason 
muutosta. Tarvitaan myös politiikkakokeiluja ja laaja-alaisia instituutionaalisia 
muutoksia, jotka vaikuttavat eri toimijoiden edellytyksiin toteuttaa uusia ratkaisuja.  

Smart Energy Transition -hankkeessa tutkittiin MaaS-liikennepalvelujen (Mobility-as-
a-Service) kehitystä Suomessa kestävyysmurroksiin tähtäävän innovaatiopolitiikan 
näkökulmasta (Kivimaa & Rogge 2020). MaaS-liikennepalveluilla viitataan uuteen 
tapaan ajatella liikkumista, jossa yksityisautoilua korvataan yksityisillä ja/tai julkisilla 
jaetuilla liikennepalveluilla. MaaS-palvelut voivat olla esimerkiksi vertaispalveluja, 
matkaketjuja ja muita palvelukokonaisuuksia yhdistäviä palvelupaketteja. MaaS on 
tärkeä osa tulevaisuuden älykästä ja kestävää liikennejärjestelmää. MaaS-
liiketoiminta on Suomessa kehittynyt tietyillä osa-alueilla; esimerkiksi 
yhteiskäyttöautojen markkinat ovat kasvaneet. Sen sijaan kokonaispalvelut, joissa 
asiakas voi joustavasti räätälöidä itselleen saman palvelualustan kautta juuri tietyssä 
hetkessä tarvitsemansa palvelun, eivät ole vielä laajemmin levinneet.  

Suomi on yksi maailman johtavista maista kansallisen liikenne- ja viestintäpolitiikan 
uudistamisessa, erityisesti älykkäisiin liikennejärjestelmiin ja MaaS-palveluihin 
kytkeytyen. Tutkimustuloksemme julkisen hallinnon toimien myönteisistä vaikutuksista 
MaaS-liiketoiminnan alullepanoon ja kehitykseen tarjoavat oppeja siitä, kuinka valtio 
ja kunnat voivat edistää kestävyysmurroksen kehittymistä myös muilla sektoreilla. 
Ehdotamme tämän pohjalta seitsemää keinoa, joiden avulla julkinen sektori voi 
vauhdittaa kestävyysmurroksen alkuvaiheita. Valotamme ehdotettuja toimia MaaS-
liikennepalveluiden kehityksestä nousseiden esimerkkien avulla.  
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1. Kokeilukulttuurin kehittäminen  
 
Suomessa on edistetty kokeilukulttuuria jo usean vuoden ajan, ja tätä tuleekin kehittää 
pidemmälle kestävyysmurroksen vauhdittamiseksi. Politiikkakokeilut luovat 
mahdollisuuksia uusille innovaatioille, ajattelumalleille sekä toimijaverkostoille. 
Politiikkakokeiluja on ainakin kahdenlaisia: uudenlaisia kokeilevia toimintamalleja 
olemassa oleviin ohjauskeinoihin, kuten innovaatiorahoitukseen, sekä uudenlaisia 
ohjauskeinoista riippumattomia prosessikokeiluja, esimerkiksi murrosareenat ja 
politiikka- tai innovaatiolaboratoriot.   
 
Politiikkakokeilut toimivat tehokkaina oppimisen alustoina, niiden avulla voidaan 
tunnistaa kestämättömiä rakenteita sekä luoda tulevaisuuden visioita ja 
muutospolkuja kohti nykyistä kestävämpiä ratkaisuja. Erityisesti julkisen ja yksityisen 
sektorin rajapintaan asettuvilla politiikkakokeiluilla voidaan luoda uutta rajapintoja 
rikkovaa oppimista. Politiikkakokeiluja tulee hyödyntää entistä aktiivisemmin 
päätöksenteon eri sektoreilla.  Tämän mahdollistamiseksi tulee avoimesti käsitellä 
epäonnistumisen riskejä ja mahdollisuuksia sekä kehittää riskien hallintaa.  
 
MaaS-politiikkakokeilut Suomessa 
 
Suomalaisen MaaS-liiketoiminnan synty on hyötynyt erilaisista Tekesin ja Business 
Finlandin sekä liikenne- ja viestintäministeriön johdolla toteutetuista kokeilevista 
toimenpiteistä. Yksityinen sektori ja tutkimuslaitokset ovat olleet näissä aktiivisesti 

 
Keinoja julkishallinnolle kestävyysmurroksen vauhdittamiseksi 

 

 
1. Kokeilukulttuurin kehittäminen: uudenlaiset politiikkakokeilut julkisen ja yksityisen 

sektorin rajapinnassa toimivat keskeisinä oppimisen alustoina.  
 

2. Uusien kestävyysmurrosta tukevien verkostojen muodostaminen: uusien 
innovaatiopolkujen kehittyminen edellyttää toimijaverkostoja ja -ekosysteemejä. 
 

3. Kestävyysmurroksen esteiden purkaminen lainsäädännössä: lainsäädännön 
uudistaminen luo mahdollisuuksia innovaatioiden leviämiselle.  
 

4. Visioiden ja muutospolkujen luominen: Visiot lisäävät politiikan valmistelun 
suuntaavuutta ja luovat pohjan sektorikohtaisille strategioille sekä yritysten 
toiminnalle.  
 

5. Rakenteiden muuttaminen systeemisen lähestymistavan mahdollistamiseksi: 
rakennemuutokset edistävät uusien ajattelutapojen ja toimintamallien kehittymistä 
sekä politiikkakokeiluja.  
 

6. Innovaatiopolitiikan kytkeminen sektoripolitiikkaan ja politiikkakoherenssin 
edistäminen: politiikkasektoreiden välisten siilojen häivyttäminen sekä 
politiikkakoherenssin lisääminen edesauttavat vakiintuneen järjestelmän murrosta.  
 

7. Ympäristö- ja sosiaalinen kestävyys keskiössä: politiikkaa tulee tehdä YK:n 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
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mukana. MaaS-konsepti esiteltiin ensimmäisen kerran Uuden liikennepolitiikan 
klubissa, joka toimi eräänlaisena murrosareenana liikennepolitiikan uusimiseksi ja 
tulevaisuuden visioiden rakentamiseksi.  

 
Liikennelabra perustettiin vuonna 2014 määräaikaiseksi kokeiluksi, joka toimi 
sateenvarjona erilaisille julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa tapahtuville 
älyliikenteeseen liittyville kokeiluille. Labrassa tuotettiin uutta tietoa 
älyliikennemurroksen tukemiseksi sekä synnytettiin verkostoja julkisen- ja yksityisen 
sektorin välille. Myöhemmin Liikennelabraa päätettiin jatkaa ja se sai vakiintuneen 
aseman.  
 
Tekes puolestaan tuki MaaS-toimintojen kehitystä vuonna 2015 käynnistyneellä 
innovaatio-ohjelmalla, jota voidaan pitää politiikkakokeiluna, sillä siinä perinteistä 
innovaatiorahoitusmekanismia muokattiin uudenlaisilla, kokeilevilla, toimintatavoilla. 
Sittemmin Business Finlandin kasvumoottorirahoitus on tukenut MaaS-liiketoiminnan 
kehitystä. Nämä liikennesektorin politiikkakokeilut ovat olleet merkittävässä roolissa 
suomalaisen MaaS-liiketoiminnan syntymisessä, sekä alan verkostojen ja osaamisen 
kehittymisessä.  
 
2. Kestävyysmurrosta tukevien verkostojen muodostaminen 

 
Kestävyysmurroksen vauhdittamisessa on keskeistä paitsi yksittäisten innovatiivisten 
henkilöiden proaktiivinen toiminta, myös yksityisen ja julkisen sektoreiden yhteistyö.  
Tämän pohjalta syntyneet verkostot ja toimijaekosysteemit ovat tärkeitä, sillä ilman 
tällaisia toimijakokoonpanoja (ns. koalitiot) ei synny uusia kestävyysmurrosta edistäviä 
innovaatiopolkuja.  
 
Julkishallinto voi edistää verkostojen kehittymistä muun muassa osallistavilla 
politiikkakokeiluilla. Oleellista on, että politiikkakokeiluissa osallistetaan laajalti erilaisia 
sidosryhmiä. Yksityisen sektorin verkostojen syntymistä valtio voi tukea 
innovaatiorahoituksella. Haasteena on saada verkostoja jatkamaan toimintaansa 
innovaatiorahoituskauden jälkeen. Pysyvyys edellyttää, että syntyy riittävän vahva ja 
yhteinen visio, joka luo toimijoille riittäviä kannustimia ylläpitää verkostoa ilman 
ulkopuolista tukea.    
 
Älykkäiden liikennepalveluiden verkostot  
 
MaaS-palveluiden kehityksen voidaan nähdä saaneen alkusysäyksen Suomessa jo 
vuonna 2004, kun ITS Finland -projekti käynnistyi. Sen tavoitteena oli kehittää tieto- ja 
viestintätekniikan hyödyntämistä liikennesektorilla. Vuonna 2006 ITS:n silloinen 
toimitusjohtaja Sampo Hietanen innovoi MaaS-palveluiden toimintaperiaatteita ja ajoi 
niitä aktiivisesti eteenpäin. Sittemmin ITS:stä kehittyi älykkään liikenteen 
yhteistyöverkosto.  
 
MaaS-palveluiden kehitystä hyödyttäviä verkostoja on syntynyt niin ikään Uuden 
liikennepolitiikan klubissa, Liikennelabrassa ja Tekesin MaaS-ohjelmassa. Julkisen 
sektorin (ml. ministerit ja virkamiehet) aktiivinen osallistuminen liikennepalveluiden 
kehitysverkostojen toimintaan alusta alkaen mahdollisti muun muassa 
institutionaalisten esteiden (kuten yksittäisten liikenneoperaattoreiden datan ja 
lipunmyyntiin liittyvät rajoitukset) poistamisen suhteellisen varhaisessa vaiheessa. 
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Suomen liikenne- ja viestintäpolitiikka onkin kansainvälisesti verrattuna varsin 
kehittynyt, mitä tulee älykkäisiin liikennepalveluihin.  
 
3. Kestävyysmurroksen esteiden purkaminen 
 
Olemassa olevista järjestelmistä poikkeavat innovaatiot kohtaavat usein konkreettisia 
esteitä, esimerkiksi toimintalupien saamiseen, verotukseen tai muihin 
lainsäädännöllisiin seikkoihin liittyen. Tällaisten esteiden tunnistaminen ja poistaminen 
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää murrosta tukien on tärkeää. 
Kestävyysmurroksen käynnistyminen voi joissain tapauksissa vaatia myös puitelakien 
uusimista tai luomista systeemisen muutoksen edellytysten näkökulmasta (esim. 
maankäyttö- ja rakennuslaki luo yleiset puitteet infrastruktuurin suunnittelulle). 
Lainsäädäntöä tulee uudistaa siten, että se luo uusia mahdollisuuksia 
politiikkakokeiluille ja kestävän siirtymän innovaatioille, muokkaa yleisiä ajatus- ja 
toimintamalleja sekä parantaa edellytyksiä soveltaa politiikkakokeiluja aikaisempaa 
laajemmin. Tämänkaltaiset lainsäädännölliset uudistukset eivät kuitenkaan ole 
helppoja, sillä ne muuttavat olevien elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja täten 
kohtaavat myös vastustusta. 
 
Liikennepalvelulaki MaaS-kehityksen mahdollistajana  
 
Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa oli kirjaus innovaatio- ja palvelualustojen 
syntymisen edistämisestä liikennepalvelusektorilla. Tämän pohjalta vuonna 2017 
säädettiin Laki liikenteen palveluista (320/2017), jonka tavoitteena oli tukea uusia 

liikennepalveluita ja innovaatioita. Liikennekaareksi kutsuttua liikennepalvelulakia on 
kuvattu mullistavaksi ja kansainvälisesti ainutlaatuiseksi liikennesektorin säädökseksi, 
sillä se takaa avoimen pääsyn liikkumisen palvelujen tarjoajien hinta- ja 
aikataulutietoihin sekä lipunmyyntirajapintoihin. Näin ollen liikennepalvelulaki poisti 
esteitä uudenlaisilta liikennepalvelumuodoilta.  
 
Muutokset liikennepalvelujen sääntelyssä mahdollistivat uusien MaaS-palvelujen ja -
innovaatioiden kaupallistumisen (kuten MaaS Globalin Whim-sovellus). Samaan 
aikaan uudistus kohtasi myös vastarintaa ja moni koki uudistuksen taksipalveluiden 
osalta ongelmalliseksi. Myös osa julkiseen liikenteen toimijoista oli vastahakoinen 
toimeenpanemaan lain edellytyksiä.  
 
4. Visioiden ja muutospolkujen luominen  
 
Uusien kunnianhimoisten visioiden luominen on olennaista kestävyysmurrosten 
kehittymiselle sekä murrosta edistäville politiikkakokeiluille. Visiot ilmaisevat toivotun 
lopputilan muutokselle, ja lisäävät politiikan valmistelun suuntaavuutta. Visioiden 
avulla luodaan yhteisesti jaettuja kertomuksia ja arvoja, joita voidaan toimeenpanna 
sektorikohtaisten tavoitteiden ja strategioiden avulla. Näitä tulee aika ajoin arvioida ja 
mukauttaa käynnissä olevaan kehitykseen. 
 
Älyliikenteen strategiat ja visiot 
 
Uuden liikennejärjestelmän visiointi alkoi älyliikenteen strategiosta vuosina 2009 ja 
2013. Strategioihin kirjattiin liikenteen päästöjen vähentäminen, 
informaatioteknologian hyödyntäminen ja liikenteen palvelullistaminen osana 
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tulevaisuuden liikennejärjestelmää. Vuoden 2011 Transport revolution -ohjelmassa 
korostui liikenteen ja logistiikan näkeminen palveluina sekä käyttäjäkeskeisyys.  
 
Vuosina 2012 - 2014 Uuden liikennepolitiikan klubin yksi tavoitteista oli visioida 
tulevaisuuden liikennejärjestelmää. Yhdessä klubin tapaamisessa esitettiin ajatus 
MaaS-palveluista yhtenä muutospolkuna, jota lähdettiin tarkemmin visioimaan 
ministeriön ja erilaisten toimijoiden yhteistyössä. Liikenne- ja viestintäministeriö 
julkaisi ajatuksensa MaaS:sta vuonna 2014 YouTube -animaation muodossa. Nämä 
visiot ovat osaltaan vaikuttaneet MaaS:n kehitykseen osana tulevaisuuden kestävää 
älyliikennejärjestelmä.  
 
5. Rakenteiden muuttaminen systeemisen lähestymistavan 

mahdollistamiseksi 
 
Eri sektoreiden rakenteet, kuten viralliset ja epäviralliset toimintatavat, 
organisaatiorakenteet ja lainsäädäntö, ovat vähitellen muotoutuneet tukemaan 
olemassa olevaa järjestelmää. Täten kestävyysmurrokset, jotka edellyttävät 
uudenlaisia toimintatapoja, usein törmäävät vanhojen rakenteiden muodostamiin 
esteisiin (ks. kohta 3). Toimintatapoja ja organisaatiorakenteita muuttamalla voidaan 
edistää kestävyysmurrosta, jos muutoksessa saavutetaan holistisempi, systeeminen 
näkökulma, jossa tarkastellaan olemassa olevaa ja tulevaisuuden visioon perustuvaa 
järjestelmää kokonaisuutena, eikä vain se yksittäisiä osia (kuten lentoliikenne tai 
rakennusten energiatehokkuus) erillisesti omassa ’siilossaan’. Lainsäädännön tai 
muun sääntelyn rakenteelliset muutokset, joilla muutetaan julkisen sektorin 
organisaatioiden roolia ja tehtäviä, sekä yksityisen ja julkisen sektorin työnjakoa ja 
suhteita, voivat edistää uusien, innovatiivisten ja kestävien ajattelutapojen ja 
toimintamallien kehittymistä ja politiikkakokeiluja.  
 
MaaS-palvelut liikenteen ja viestinnän yhtymäkohdassa 
 
MaaS-palvelujen kehittymistä ovat merkittävästi tukenneet liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnonalan organisaatiorakenteiden muutokset. Vuonna 2010 
luovuttiin liikennemuotokohtaisista virastoista ja keskitettiin lento-, maantie-, raide- ja 
meriliikenteen saman viraston alaisuuteen. Tämä poisti siiloja eri liikennemuotojen 
väliltä ja mahdollisti koordinoidumman liikennesektorin suunnittelutyön sekä 
politiikkakokeilujen käynnistämisen.  
 
Vuonna 2016 Liikenne- ja viestintäministeriön kahta perinteisesti irrallista 
hallinnonalaa tuotiin yhä lähemmäs toisiaan, kun liikenteen ja viestinnän osastot 
yhdistettiin ja niiden tilalle luotiin neljä uutta sektorirajat ylittävää osastoa. Vuonna 
2019 perustettu liikenne- ja viestintävirasto Traficom jatkoi liikenteen ja viestinnän 
yhtymistä yhdeksi systeemiseksi kokonaisuudeksi. Organisaatioiden rakenteelliset 
muutokset ovat mahdollistaneet viestintäpuolen kehityksen oppien soveltamisen myös 
liikennesektorilla. 
 
6. Innovaatiopolitiikan kytkeminen sektoripolitiikkaan ja 

politiikkakoherenssin edistäminen 
 
Kestävyysmurros edellyttää systeemistä muutosta eri sektorien rajat ylittävästi, sillä 
sektorit ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Eri politiikan lohkot ovat 
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tyypillisesti kuitenkin muotoutuneet ohjaamaan vakiintuneita järjestelmiä. Täten 
perinteisten politiikkasektoreiden välisten siilojen poistaminen tai häivyttäminen sekä 
politiikkakoherenssin lisääminen edesauttavat kestävyysmurrosten etenemistä.  
 
Kytkemällä innovaatiopolitiikka tiiviimmin osaksi eri sektoreiden politiikkaa voidaan 
edistää osaamista, kasvua ja mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. Samaan 
aikaan innovaatiopolitiikan tulee aktiivisesti huomioida ympäristöön ja sosiaaliseen 
kestävyyteen liittyvät muutostarpeet ja mukautua kohti transformatiivista tai 
missiolähtöistä innovaatiopolitiikkaa, joka edellyttää aktiivista vuorovaikutusta 
politiikkasektorit ylittävästi. 
 
MaaS ja innovaatiopolitiikka   
 
MaaS:in kehityskulku on ollut mahdollista suhteelliseen tiiviin vuorovaikutuksen 
ansiosta Tekesin/Business Finlandin sekä liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonalan kanssa. Tekesin edustajat ovat olleet muun muassa mukana Uuden 
liikennepolitiikan klubissa ja Liikennelabrassa, kun taas Tekesin MaaS-ohjelma 
suunniteltiin yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla alettiin vuonna 2017 kehittää liikennealan 
kansallista kasvuohjelmaa, jonka tarkoituksena oli kytkeä innovaatiopolitiikka 
liikennepolitiikkaan. MaaS oli yksi ohjelman kasvualueista. Julkinen rahoitus MaaS-
palveluiden kehitykselle onkin ollut yksi keskeisimmistä MaaS-
liiketoimintaekosysteemin kasvun ajureista.  Future Mobility Finland tarjoaa portin 
tähän kehittyvään ekosysteemiin.1  Kaiken kaikkiaan MaaS ei olisi edistynyt 
Suomessa ilman molempien hallinnonalojen luomaa ohjauskeinojen (strategiat, 
regulaatio, innovaatiorahoitus, kokeilut) kokonaisuutta. 
 
7. Ympäristö ja sosiaalinen kestävyys keskiössä 
 
Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys tulee nostaa politiikanteon keskiöön. 
Kestävyystekijöiden tulee määrittää päätöksentekoa eikä niitä voi jättää huomioimatta 
millään politiikan sektorilla, sillä kestävyysmurros ulottuu laajalti koko yhteiskunnan eri 
osa-alueille. Myös innovaatiopolitiikkaa täytyy tehdä kestävyysperiaatteiden 
mukaisesti.  Siinä missä ekologista ja sosiaalista kestävyyttä on aikaisemmin edistetty 
eri aloitteiden kautta, nykyisin ne kytkeytyvät yhä voimakkaammin yhteen muun 
muassa oikeudenmukaisen siirtymän tavoitteiden kautta.   
 
MaaS-palvelut ovat osa liikennejärjestelmän murrosta  
 
MaaS-palveluiden kehitysprosessissa ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden 
kysymykset eivät ole olleet tärkein ajuri, vaan aihetta on lähestytty ennen kaikkea 
liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Monen MaaS-kehitykseen osallistuneen 
toimijan henkilökohtaisena tavoitteena on kuitenkin ollut liikenteen päästöjen 
vähentäminen sekä liikkumisen vaihtoehtojen lisääminen myös niille, joilla ei ole 
ajokorttia tai omaa autoa.  
 

 
1 https://futuremobilityfinland.fi/future-mobility-ecosystem/  

https://futuremobilityfinland.fi/future-mobility-ecosystem/
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Tutkimuksemme kuitenkin osoittaa, että MaaS olisi tullut kytkeä voimakkaammin 
fossiilivapaan liikenteen edistämiseen Suomessa. MaaS-palvelut tukevat siirtymää 
kohti ekologisempaa ja oikeudenmukaisempaa liikennejärjestelmää, jos ne korvaavat 
yksityisautoilua.  
 
 
Lopuksi 
 
MaaS-liiketoiminnan kehitysprosessi osoittaa, että valtio voi edistää 
kestävyysmurrosten kehittymistä. Julkishallinnon rooli on MaaS-esimerkin valossa 
erityisen tärkeä kestävyysmurroksen alkuvaiheessa murroksen mahdollistaja ja 
esteiden poistajana. MaaS-liiketoiminnan kehitys osoittaa kuitenkin myös, että sosio-
tekninen murros synnyttää erilaisia kehityspolkuja ja liiketoimintamahdollisuuksia. 
 
 

 
 
Kuva 1: MaaS-palvelun kehitykseen vaikuttaneet liikennepolitiikan ja liikennesektorin 
institutuutioiden muutokset sekä innovaatiopolun tapahtumat (Lähde: Kivimaa & Rogge 2020) 
 

 
MaaS mielletään usein yhdeksi yhtenäiseksi liikkumista muuttavaksi palveluksi, mutta 
käytännössä liikkumisen palveluratkaisut voivat myös kehittyä erillisinä osina, joita 
käyttäjät yhdistävät henkilökohtaisten tarpeidensa mukaisesti. Suomessakin 
liikkumispalveluiden kirjo on viimeisen kymmenen vuoden aikana laajentunut 
merkittävästi. Liikenteen kestävyysmurroksen kannalta on tärkeää, että tarjolla on 
laaja kirjo eritasoisia ja -muotoisia liikkumispalveluja, kuten kaupunkipyöriä, 
yhteiskäyttöautoja ja vertaisvuokrauspalveluita (Temmes ym. 2014). Laaja 
liikennepalveluiden kirjo voi olla tehokkaampi kuin visio yhdestä yhtenäisestä 
palvelusta. 
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Julkishallinto voi tukea systeemisen murroksen syntyä luomalla politiikkakokeiluja, 
purkamalla vanhoja rakenteita sekä koordinoimalla aktiivisesti uudenlaisten 
palveluiden ja käytäntöjen kehitystä. Politiikkakokeilut voivat muokata politiikkatoimien 
kokonaisuutta, mutta samaan aikaan hallinnon rakenteiden ja regulaation muutosten 
pitää tukea tätä kehitystä ja poistaa esteitä murroksen tieltä. Suomessa tehtiin 
liikennepalveluihin keskittyviä politiikkakokeiluja ja samalla kansallista 
liikennehallintoa organisoitiin uudelleen ja liikennesektorin lainsäädäntöä päivitettiin. 
Syntyi liikennesektorin murrosta edistäviä älykkään liikenteen strategioita. 
Julkishallinnolla on runsaasi työkaluja, joilla edistää kestävyysmurrosten kehittymistä 
myös muilla päätöksenteon sektoreilla. Niitä tulee hyödyntää rinnakkain ekologisten 
ja sosiaalisten tekijöiden toimiessa ajurina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama Smart Energy 

Transition –hanke viitoittaa, millä toimialoilla ja miten Suomi voi menestyä globaalissa 

energiamurroksessa. Tämän julkaisun kirjoittajat kiittävät Suomen Akatemiaa 

tuestaan Smart Energy Transition –hankkeelle (13314325). 
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