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Service contract regulation of EU and the national law of public transport 
(869/2009) are forcing Finland to open the markets of public transport for 
competition.  As  a  result  The  Ministry  of  Transport  and  Communications  has  
obligated the Finnish transport agency to have a sufficient information base for 
the tendering of the public transport to be possible. This forces the agency to 
reform the management and maintenance of bus stop information and -processes 
almost completely. 
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1 JOHDANTO  

Joukkoliikenteen järjestämisessä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia 

lähitulevaisuudessa. Taustalla ovat vuoden 2009 lopulla voimaan astuneet EU:n 

palvelusopimusasetus (PSA) ja kansallinen joukkoliikennelaki (869/2009). 

Tavoitteena on avata joukkoliikenteen markkinat kilpailulle koko EU:n alueella, 

joten suomalainen yksin- ja erityisoikeuksiin perustuva järjestelmä joudutaan 

muuttamaan kuluvalla vuosikymmenellä. Tästä johtuen Liikenne- ja 

viestintäministeriö on velvoittanut Liikenneviraston hankkimaan riittävän 

informaatiopohjan joukkoliikenteen kilpailutusten pohjaksi. 

Jotta joukkoliikenteen kilpailutus mahdollistuu EU:n vaatimalla tavalla, on 

joukkoliikenteen tilaajilla ja liikenteenharjoittajilla oltava käytettävissään 

reaaliaikaista tietoa koko Suomen alueelta. Ne tarvitsevat luotettavan, kattavan ja 

ajantasaisen tietopohjan kaikista maamme bussipysäkeistä. Liikenneviraston 

nykyiset järjestelmät eivät vastaa niin toimivuudeltaan kuin tietosisällöltäänkään 

uuden liikenteenjärjestämistavan vaatimuksiin, joten virasto joutuu tekemään 

muutoksia niin tietojenhallinnassa ja tietojen keräämisen organisoinnissa kuin 

järjestelmien käyttöliittymissäkin. Myös Suomen kunnat ja kaupungit on saatava 

aktivoitua hoitamaan oma, lain velvoittama osuutensa tietojen päivittämisessä, 

jotta tietopohja pysyy jatkossakin ajantasaisena. 

Liikennevirasto on uudistettava pysäkkitietojärjestelmänsä ja -prosessinsa, jotta se 

voi vastata sille annettuun velvoitteeseen. Virastossa on käynnistynyt Digiroad 2 - 

niminen hanke, jonka tavoitteena on uudistaa koko olemassa oleva tie- ja 

katuverkon tietoaineiston hallintajärjestelmä, johon kuuluu myös 

pysäkkitiedonhallinta omana kokonaisuutenaan. Uusi järjestelmä tulee 

helpottamaan tiedon hallintaa ja päivityksiä. Erillisenä hankkeena on myös 

suunnitteilla uusi, koko Suomen kattava joukkoliikenteen koontitietokanta, johon 

kaikki pysäkki-, reitti- ja aikataulutieto tullaan keräämään. Koontikannan 

päämääränä on tuottaa joukkoliikennetoimijoille, eli toimivaltaisille 

joukkoliikenneviranomaisille, kunnille ja liikenteenharjoittajille, yhteinen, 

helppokäyttöinen palvelu linjasto- ja aikataulusuunnittelun pohjaksi sekä 
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aikatauluinformaation hankkimiseen. Työkalu tulee mahdollistamaan myös 

joukkoliikenteen palvelutaso-, kustannus- ja suoriteanalyysien tekemisen. 

Liikenneviraston päämääränä on vuonna 2015 tarjota myös matkustajille 

korkeatasoinen, kaikki liikennemuodot käsittävä ovelta - ovelle reitityspalvelu, 

jonka korkeatasoinen koontikanta yhdessä Digiroad -palvelun kanssa tekevät 

mahdolliseksi.  

1.1 Työn tausta 

Pysäkkitieto Liikenneviraston järjestelmiin tulee pääsääntöisesti kunnilta, 

kaupungeilta, liikenneyhtymiltä ja ELY -keskuksilta. Nykyinen informaatio 

pysäkeistä ja aikatauluista Liikenneviraston tietojärjestelmissä ei kuitenkaan riitä 

kattamaan tulevia muutoksia ja vaatimuksia. Liikennevirastolla on useita 

järjestelmiä, joiden tiedot ovat osittain päällekkäisiä ja jopa ristiriitaisia, eikä 

niiden yhdistäminenkään saa aikaan tarpeeksi kattavaa informaatiopohjaa 

joukkoliikennetoimijoiden tarpeisiin. Käytössä olevat järjestelmät eivät 

kommunikoi keskenään ja niiden tiedot ovat puutteellisia ja osittain virheellisiä, 

sillä tietojen päivittämistä on laiminlyöty eikä yhteisiä prosesseja järjestelmien 

välillä ole ollut olemassa. 

Myös kuntien ja kaupunkien bussipysäkkitiedon hallinnassa on useita puutteita ja 

ongelmia. Niiden hallinnoiman pysäkkitiedon määrä ja laatu vaihtelevat niin 

sisällön kuin ajantasaisuudenkin osalta. Samasta kunnasta tai kaupungista saattaa 

tulla pysäkkitietoa Liikennevirastolle useiden eri organisaatioiden välityksellä ja 

se voidaan tallentaa eri muodossa eri tietojärjestelmiin. Tämä aiheuttaa sen, että 

toimitetun tiedon sisältö vaihtelee ja se ei ole aina keskenään koordinoitua. 

Pysäkin sijainti saattaa heitellä useilla sadoilla metreillä, samalla pysäkillä voi olla 

useampi ID ja tieto ei ole aina kovin järjestelmällisessä muodossa.  Tämä johtuu 

yleensä kuntien ja kaupunkien sisäisistä tiedonsiirron ongelmista ja 

kommunikaation puutteesta, ja välillä lopputuloksena on, ettei kaikki tieto 

koskaan siirry Liikenneviraston järjestelmiin. 

Tällä hetkellä paras koottu bussipysäkkikanta koko maan osalta löytyy nykyisestä 

joukkoliikenteen koontitietokannasta. Sinne tiedot eri viranomaisilta tulevat 
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Kalkati.net - nimisen rajapinnan kautta sekä päivityksinä kahdesta muusta 

Liikenneviraston tietojärjestelmästä, Digistopista ja Vallusta. Kyseisen 

koontikannan tiedot eivät ole kuitenkaan riittävän kattavat johtuen kuntien ja 

kaupunkien puutteellisista tiedonpäivityksistä. Liikenneviraston järjestelmien 

monimutkaisuus, kuntien ja kaupunkien henkilöresurssien vähyys sekä se, ettei 

tietojen syötöstä ja päivittämisestä ole koettu saatavan minkäänlaista hyötyä, ovat 

laskeneet motivaatiota tietojen toimittamiselle. Liikennevirasto ei ole myöskään 

kysellyt pysäkkitietoja kunnilta ja kaupungeilta erikseen kuin hyvin harvoin, sillä 

toimivia tiedonpäivitysprosesseja ei ole ollut olemassa. 

Ennen kuin joukkoliikenteen markkinaehtoinen kilpailu tullaan avaamaan koko 

Suomen laajuudessa, on joukkoliikenteen koontitietokannan tiedot saatava ajan 

tasalle ja käyttösovellukset toimiviksi. Koontikannan tiedot eivät voi olla 

vanhentuneita tai puutteellista, vaan niiden on oltava luotettavia, riittävän kattavia 

ja ehdottoman ajantasaisia, joten Liikenneviraston on uudistettava 

pysäkkitiedonhallintansa. 

1.2 Tavoitteet, tutkimusongelma ja -kysymykset sekä rajaukset 

Tutkimus pohjautuu Liikennevirastossa käynnissä olevaan Digiroad 2 – 

tietojärjestelmän kehityshankkeeseen, jonka päämääränä on uudistaa nykyinen tie- 

ja katuverkon tietojärjestelmä, johon pysäkkitiedonhallinta kuuluu omana 

kokonaisuutenaan. Tässä työssä tarkoituksena on selvittää, millaiset prosessit 

Liikenneviraston tulisi tuottaa tai miten vanhoja tulisi kehittää, jotta tiedot kuntien 

ja kaupunkien katuverkon bussipysäkeistä siirtyisivät riittävän laajasti ja 

ajantasaisesti kansalliseen joukkoliikenteen koontikantaan. Tämän tueksi on 

tarpeen ryhmitellä ja luokitella Suomen kunnat ja kaupungit pysäkkitiedon 

hallinnan ja toimitusmahdollisuuksien näkökulmasta, jotta niille osataan 

suunnitella tarvittavat toimenpiteet ja prosessit tiedonsiirtoon. 

Kun pysäkkitiedonhallinta saadaan kokonaisuutenaan kuntoon, saadaan 

koontikannan tiedoista ajantasaiset ja luotettavat. Näin tietopohja on riittävä 

joukkoliikenteen kilpailutuksia varten ja Liikennevirasto täyttää sille annetun 

velvoitteen. Lisäksi matkustajien käyttämä Matka.fi -reitityspalvelu tulee 
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ajantasaiseksi ja koko Suomen kattavaksi, joten joukkoliikenteen käyttäjämäärien 

voidaan olettaa nousevan, mikä taas parantaa mielekkyyttä uusien 

liikennöitsijöiden lähteä mukaan reittien kilpailutukseen. 

Työ pohjautuu seuraavaan pääkysymykseen:  

Millaiset prosessit Liikenneviraston tulisi tuottaa, jotta bussipysäkki-informaatio 

koko Suomen alueelta siirtyisi ja päivittyisi mahdollisimman kattavasti 

joukkoliikenteen koontitietokantaan? 

Sivukysymyksiä ovat seuraavat: 

Miten Suomen kunnat ja kaupungit tulee ryhmitellä, jotta toimivien prosessien 

luominen onnistuu käytännön tasolla? Miten kuntia ja kaupunkeja tulisi ohjeistaa, 

aktivoida ja motivoida pysäkkitiedon keräämiseen, toimittamiseen ja ylläpitoon? 

Miltä osin vanhoja prosesseja tulee kehittää ja miltä osin luoda kokonaan uusia, 

jotta lopputuloksena olisi korkealaatuinen tietovarasto? 

Sivukysymykset auttavat osaltaan selvittämään vastauksen pääkysymykseen. 

Kuntien ja kaupunkien pysäkkitiedon lähtötilan selvittäminen ja ryhmittely ovat 

edellytyksiä toimivien prosessien luomiselle. Voidaan myös olettaa, että kuntien 

ja kaupunkien motivointi, aktivointi ja toimivan ohjeistuksen luonti tiedon 

toimittamisen pohjalle tulevat olemaan välttämättömiä prosessien toimivuuden 

kannalta. 

Kuvassa 1 on havainnollistettu, miten pysäkkitiedon on ajateltu siirtyvän 

Liikenneviraston järjestelmiin:  
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Kuva 1: Pysäkkitiedon tavoiteprosessi 

Aihe rajataan käsittelemään bussipysäkkitietoa vain kuntien ja kaupunkien 

katuverkon osalta, koska suurimmat tiedonpuutteet Liikenneviraston 

tietokannoissa koskevat nimenomaan katuverkkoa. Työssä ei käsitellä tieverkon 

pysäkkejä, sillä niiden tietoja hallinnoi ja ylläpitää tierekisterissä ELY -keskus, ja 

pysäkkitieto siirtyy sieltä 100 %:sti joukkoliikenteen koontikantaan. Lisäksi työstä 

tulisi liian laaja, jos käsittelyyn otettaisiin sekä tie- että katuverkon bussipysäkit.  

Teoriaosa rajataan koskemaan prosessien hallinnan ja kehittämisen näkökulmaa 

sekä prosessien yleistä luonnetta ja mittaamista. Erityisesti keskitytään prosessien 

kehittämisen ja kuvaamisen teoriaan, joita hyödynnetään myös eniten 

kirjallisuusosassa. Rajauksia perustellaan sillä, että tämänkaltainen teoriapohja 

tukee parhaiten tutkimuskysymystä. 
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1.3 Tutkimuksen toteutus ja aineistonkeruu 

Tutkimus aloitettiin helmikuussa 2013 ja se valmistui toukokuussa 2013. Työn 

alkuosa toteutettiin kirjallisuuspohjaisena. Lähteinä käytettiin prosessiteorioita 

käsittelevää kirjallisuutta, artikkeleita, tutkimuksia sekä verkkodokumentteja. 

Empiirisen osan pohjalla käytettiin kyselytutkimuksia, henkilökohtaisia 

haastatteluja sekä olemassa olevaa aineistoa, esimerkiksi Liikenneviraston, 

Liikenne- ja viestintäministeriön sekä ELY -keskusten tuottamia dokumentteja. 

Myös verkosta löytyvää aineistoa hyödynnettiin empiria-osassa. Työ toteutettiin 

kvalitatiivisena tutkimuksena, eli aineistoja ei pyritty kuvaamaan numeerisesti, 

vaan ne jaoteltiin laadullisesti. 

Tutkimus aloitettiin perehtymällä aiheeseen, eli tutustumalla joukkoliikenteen 

järjestämiseen, Liikenneviraston pysäkkitiedonhallinnan nykytilanteeseen sekä 

olemassa oleviin tietojärjestelmiin ja niiden ongelmiin. Samalla syvennyttiin 

pysäkkitiedon hallinnan aiempaan tutkimusaineistoon ja teoriatietoon 

prosesseista. Perehtyminen aiheeseen auttoi muodostamaan kokonaiskuvan 

tutkimusongelmasta sekä siitä, miten ongelmaa tuli lähteä tutkimaan ja 

työstämään sekä millaista teoriaviitekehystä se tarvitsi taustalleen tullakseen 

ratkaistuksi. 

Tutkimuksen aluksi suoritettiin arkea jaottelu Suomen kunnille ja kaupungeille 

työn helpottamiseksi. Jaottelu on esitelty alla: 

1. HSL eli Helsingin seudun liikenneyhtymä ja siihen kuuluvat kaupungit 

Yhtymän olemassa  olevat  pysäkkitiedon hallinnan  sekä  -siirron  prosessit  ovat  jo  

varsin hyvät ja kaikki tieto yhtymän pysäkeistä siirtyy Liikennevirastolle. 

2. Yhteiseen lippu- ja maksujärjestelmään, Pilettiin, liittyvät kunnat ja kaupungit 

Piletti -järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön 21 kaupungissa vuonna 2014. 

Työssä tiedostettiin, että tälle ryhmälle on tarpeen luoda omat prosessit 

pysäkkitiedon siirtoon, sillä pysäkkitiedon ja tiedonsiirron prosessien vaatimukset 

poikkeavat muista kunnista ja kaupungeista. Lisäksi näiden kaupunkien 
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pysäkkitiedot tarvitaan kattavasti Liikennevirastolle jo syksyllä 2013, jotta Piletti -

järjestelmä käyttöönotto vuonna 2014 on mahdollista. 

Tutustumalla Liikenneviraston olemassa oleviin aineistoihin selvisi, että 

seitsemällä Piletti -ryhmään kuuluvista kaupungeista pysäkkitiedot siirtyvät jo 

riittävällä tasolla Liikenneviraston järjestelmiin, joten niiden pysäkkitiedon 

hallinnan tarkempi käsittely jätettiin työstä pois. Sen sijaan havaittiin, että muista 

Piletti -ryhmän 14 kaupungista pysäkkitieto ei siirry Liikenneviraston 

tietokantoihin riittävällä tasolla, joten oli olennaista, että näille kaupungeille tuli 

luoda toimivat prosessit pysäkkitiedon siirtoon. 

3.  Muut, eli jäljelle jäävät, 244 kuntaa ja kaupunkia 

Nämä kunnat ja kaupungit käsiteltiin omana kokonaisuutenaan, sillä niiden 

pysäkkitietojen saamisella Liikennevirastolle ei ole yhtä kiire kuin Piletti-

kaupungeilla, ja oli olennaista, että tämän ryhmän pysäkkitiedonprosessien tarpeet 

eroavat Piletti-ryhmän tarpeista. Näiden kuntien ja kaupunkien tarkempi jaottelu 

suoritettiin vielä myöhemmin saatujen tutkimustulosten perusteella. 

Kuntien ja kaupunkien jaottelua on havainnollistettu kuvassa 2: 

Kuva 2: Kunta- ja kaupunkiryhmät 
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Työn toteutumisesta hahmoteltiin aluksi prosessimalli, joka auttoi selkeyttämään 

sen suuntaa ja tavoitteita. Se on esitettynä kuvassa 3:  

 

Kuva 3: Prosessimalli työn toteutumiselle 

Kuva 3 kuvastaa sitä, että pysäkkitieto on mahdollista saada useiden eri 

osaprosessien kautta kunnista ja kaupungeista. Prosessityyppi tulee vaihtelemaan 

sen mukaan, mihin kategoriaan kunta tai kaupunki kuuluu tai miten se voi tai 

haluaa pysäkkitietonsa toimittaa. HSL:n tiedonsiirto Digiroadiin toimii jo 

valmiiksi hyvällä tasolla. Muiden kuntien tai kaupunkien olemassa olevasta 

pysäkkitiedonsiirrosta ei ollut saatavissa tarkempia tietoja. Digiroad ja 

koontikanta kommunikoivat keskenään, joten sillä mihin tiedot toimitetaan, ei ole 

merkitystä lopputuloksen kannalta. Työssä tiedontoimituskohteeksi valittiin 

Digiroad -järjestelmä sen operatiivisuuden takia, sillä koontikanta ei pysty 

kommunikoimaan pysäkkitiedon toimittajien kanssa. 
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Työn empiriaosan tutkimusaineisto hankittiin pääosin kyselytutkimusten ja 

puhelinhaastattelujen avulla. Taulukossa 1 on eritelty erilaiset haastattelu- ja 

tutkimusmenetelmät, niiden aikataulut, kohderyhmä ja vastausprosentti: 

Taulukko 1: Kyselytutkimusten ja haastattelujen aikataulu, kohderyhmä ja 

vastausprosentti 

Ajankohta Kuntaryhmä Toimenpide Vastaus-

prosentti 

Helmikuu Piletti -kaupungit 

(14 kpl) 

Lyhyt puhelinhaastattelu 100 % 

Helmi- ja 

maaliskuu 

Piletti -kaupungit 

(14 kpl) 

Webropol -pohjainen 

kyselytutkimus tarkempien 

tietojen kartoitukseen 

100 % 

Maalis- ja 

huhtikuu 

Muut kunnat ja 

kaupungit (244 

kpl) 

Puhelin- ja sähköpostikysely, 

jonka pohjana yhteinen Excel - 

kyselylomake 

98 % 

Huhtikuu HSL Puhelinhaastattelu, Digiroad - 

ylläpitovastaava Paula Salmela 

100 % 

 

Piletti-kaupungit - helmi - ja maaliskuu 

Piletti -kaupungin joukkoliikennevastaaviin oltiin yhteydessä puhelimella 

helmikuun alussa, jotta voitiin varmistua, että Liikenneviraston sisältä löytyneet 

tiedot joukkoliikennevastaavista ja heidän yhteystiedoistaan pitivät paikkansa. 

Puhelujen tärkein tavoite oli saada joukkoliikennevastaavat aktivoitua 

tarkistamaan kaupunkinsa pysäkkitietojen hallinnan tilaa. Kaikki 

joukkoliikennevastaavat tavoitettiin. Tämän jälkeen, helmikuun lopussa, 

kaupunkeihin lähetettiin Webropol -pohjainen kysely koskien pysäkkitiedon 

tarkempaa sisältöä ja toimitusmahdollisuuksia. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa 
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puhelinhaastatteluita laaja-alaisemmin kaupunkien pysäkkitietojen hallinnan 

nykytilaa. Tutkimuskysymykset suunniteltiin huolellisesti Digiroad 2 - projektiin 

osallistuvia asiantuntijoita konsultoiden, jotta kyselyn suorittamisella saataisiin 

järkevän laajuinen ja halutut tiedot sisältävä aineisto.  

Jokainen kaupunki vastasi kyselyyn. Myöhemmin puhelinkeskusteluiden ja 

Webropol -kyselyn tulokset yhdistettiin, jolloin saatiin muodostettua kattava 

kokonaiskuva kunkin kaupungin pysäkkitiedon tilasta ja tarvittavista 

toimenpiteistä. Tulokset analysoitiin ja Piletti- kaupungit ryhmiteltiin 

pysäkkitiedon hallinnan ja nykytilan perusteella alaluokkiin ja kullekin 

kaupungille luotiin omat toimenpidesuunnitelmat. Lisäksi hahmoteltiin yleinen 

kehämalli siitä, miten Liikenneviraston tulisi edetä Piletti-kaupunkien osalta 

pysäkkitiedon hankkimisessa. 

Muut kunnat ja kaupungit - maalis- ja huhtikuu 

Maaliskuussa laadittiin Webropol -kyselyn tuloksia hyödyntäen Excel -muotoinen 

kyselylomake Piletti -maksujärjestelmän ja HSL:n ulkopuolella olevien kuntien ja 

kaupunkien pysäkkitiedon hallinnan kartoitusta varten. Lisäksi otettiin yhteyttä 

sähköpostilla ja puhelimella kaikkiin Suomen ELY -keskuksiin, jotta kuntien ja 

kaupunkien joukkoliikennevastaavista saatiin kerättyä nimet ja yhteystiedot. Tämä 

kysely suoritettiin pääosin puhelinhaastatteluina, jotka suorittivat 

telemarkkinointiyritys Toteemi Oy:n kaksi soittajaa. Puhelinhaastattelu valittiin 

kyselyn suoritustavaksi, koska oli jo ennalta tiedossa, että ELY -keskuksilta saatu 

yhteystietolista oli puutteellinen ja sisälsi paljon virheitä. Lisäksi puhelimella oli 

mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä tarvittaessa.  

Toteemi Oy:n soittajille järjestettiin perehdytys tehtävään ennen kyselyn 

käytäntöön panoa. Heihin oltiin myös tarvittaessa yhteydessä kyselyn 

suorittamisen aikana sähköpostitse ja puhelimella. Kyselyn suorittaminen kesti 

noin kolme viikkoa. Soittajat lähettivät jokaisen päivän päätteeksi tiedot 

tavoitetuista kunnista ja kaupungeista, sekä haastattelujen tulokset kahdessa 

Excel-muotoisessa taulukossa, joiden pohjat oli valmistettu Liikennevirastossa ja 

toimitettu soittajille jo ennen itse haastattelujen toteutusta. Toinen pohjista sisälsi 
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myös soittonuotit, mikä helpotti soittajia haastattelujen suorittamisessa. Valmiit 

Excel-pohjat helpottivat myös raportointia huomattavasti, jolloin soittajat 

pystyivät keskittymään paremmin itse haastattelujen tekemiseen. Jokaisen kunnan 

ja kaupungin vastausten perusteella täydennettiin oma Excel - lomake, josta tiedot 

siirtyivät automaattisesti toiseen, kaikkien kuntien ja kaupunkien tiedot 

yhdistävään, lomakkeeseen. Valmiiden lomakkeiden ansiosta kyselystä saatujen 

tietojen muoto oli aina lähes yhtenäinen, mikä helpotti niiden jatkokäsittelyä. 

Puhelinkyselyn suorittaminen osoittautui odotettua hankalammaksi. Alun perin 

joukkoliikenteestä vastaavien virkamiesten tavoittamisen oletettiin olevan melko 

vaivatonta, mutta useista yrityksistä huolimatta ei kaikkia saatu tavoitettua. 

Kuntien ja kaupunkien puhelinvaihteesta voitiin kuitenkin tarkistaa virkamiesten 

yhteystiedot, mikä mahdollisti kyselyn lähettämisen sähköpostilla.  

Sähköpostikyselyihin saatiin yleensä vastaus viimeistään useamman muistutuksen 

jälkeen. Näin koko kyselyn vastausprosentiksi saatiin lopulta 98 %. 

Kyselyn tulokset analysoitiin, jolloin voitiin nähdä kuntien ja kaupunkien 

yleistilanne pysäkkitiedon tuottajina ja saada tiedoksi myös tilanteet, joissa niillä 

ei ollut saatavissa pysäkki-informaatiota tai se oli vaillinaista. Kunnat ja 

kaupungit ryhmiteltiin eri luokkiin saadun aineiston perusteella ja niille luotiin 

prosessimallit, jotka Liikenneviraston tulisi toteuttaa pysäkkitiedon ylläpidon 

toimimiseksi. Myöhemmin myös tälle kunta- ja kaupunkiryhmälle luotiin 

toimenpide-ehdotelmat, jotka Liikenneviraston tulisi suorittaa, jotta pysäkkitiedon 

hallintaa ja -prosesseja voidaan parantaa. 

HSL - huhtikuu 

Huhtikuussa haastateltiin puhelimella Digiroad -ylläpitovastaavaa Paula Salmelaa 

HSL:n pysäkkitiedon hallintaan ja prosesseihin liittyen. Salmela oli toiminut 

Digiroad:n ylläpitotehtävissä jo pitkään, joten hänen tietopohjansa riitti antamaan 

aiheesta tarpeeksi informaatiota. Lisäksi tutustuttiin HSL:n omien verkkosivujen 

aineistoon. Haastattelun ja verkkosivujen tietojen perusteella voitiin luoda 

yleiskatsaus HSL:n pysäkkitiedon nykytilasta sekä miettiä mahdollisia 

kehityskohteita. 
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Työn lopussa pohdittiin vielä tulevaisuuden toimenpiteitä ja näkymiä 

pysäkkitiedon hallinnan ja prosessien osalta sekä sitä, miten Liikennevirasto voisi 

motivoida kuntia ja kaupunkeja päivittämään pysäkkitietonsa. Lisäksi annettiin 

suositukset siitä, mitä toimenpiteitä kunkin pysäkkitiedon tuottajaryhmän osalta 

tulisi tehdä. Nämä toimenpidesuositukset koottiin vielä yhteiseen taulukkoon ja 

pysäkkitiedon hallinnan kokonaisuudesta hahmoteltiin karkean tason 

prosessikartta. Lopuksi suoritettiin yhteenvedon kirjoitus ja työn viimeistely. 

1.4 Diplomityön rakenne 

Tämä diplomityö koostuu seitsemästä luvusta. Luku 1 sisältää johdannon työstä, 

jossa selvitetään työn taustaa, tavoitteita ja tutkimusongelmaa, täsmennetään 

tutkimuskysymykset ja suoritetaan aiheen rajaus. Lisäksi luvussa selvennetään 

aineistonkeruun ja tutkimuksen toteutuksen vaiheita.  

Diplomityön rakenne on esitetty tarkemmin kuvassa 4:  
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Kuva 4: Diplomityön rakenne 

Luvussa 2, tutustutaan Liikennevirastoon valtakunnallisena toimijana ja sen 

toiminnan tavoitteisiin sekä millaiset vaatimukset Liikennevirastolla on 

tietojärjestelmilleen, mitä sen nykyiset pysäkkitietojärjestelmät ovat ja miten ne 

vastaavat näihin vaatimuksiin. Lisäksi kappaleessa havainnollistetaan, miten 
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joukkoliikenne Suomessa järjestetään ja mitä muutoksia järjestämisessä on 

tapahtunut viime vuosikymmenen aikana.  

Luvuissa 3 ja 4 tutustutaan kirjallisuustietoon prosesseista. Luvussa 3 

paneudutaan prosessien perusasioihin. Mikä on prosessi, millaisia erilaisia 

prosesseja on olemassa ja mistä prosessi muodostuu? Tässä luvussa tutustutaan 

myös teoriatietoon prosessijohtamisesta, prosessien mittaamisesta, suunnittelusta 

sekä tiedon eli datan keräämisestä. Luku 4 taas käsittelee prosessien teoriaa niiden 

kehittämisen näkökulmasta. Luvussa tutustutaan kehittämisen tavoitteisiin ja 

toteutukseen, prosessien omistajiin ja -kuvaamiseen sekä jatkuvan parantamisen 

toimintamalliin. 

Luvussa 5 esitellään suoritettujen kyselyjen ja haastattelujen tulokset 

pysäkkitiedon tuottajaryhmäkohtaisesti. Luku aloitetaan ottamalla lyhyt katsaus 

Liikenneviraston pysäkkitiedonhallinnan nykytilaan, muutoksen ajureihin ja 

pysäkkitiedon ylläpitoon esitettyihin malleihin, jotta lukijalle muodostuu 

kokonaiskuva pysäkkitiedonhallinnasta ja sen kehitysnäkymistä - mistä on 

lähdetty liikkeelle ja mitä kohti ollaan matkalla. Tämän jälkeen esitellään ja 

analysoidaan suoritettujen kyselyjen tulokset ja jaotellaan Suomen kunnat ja 

kaupungit vielä tarkempiin ryhmiin pysäkkitiedon tuottajina. Lisäksi luvussa 

arvioidaan HSL:n pysäkkitiedonsiirron tasoa, esillään toimenpidemalli 

pysäkkitiedon hankkimiseksi Piletti -kaupungeista ja luodaan muille kunnille ja 

kaupungeille prosessimallit pysäkkitiedon päivityksiä varten. Luvussa 

määritellään myös omistajat pysäkkitiedon prosesseille ja niiden osille sekä 

esitellään tiivistetty kokonaiskuva pysäkkitiedon liikkumisesta eri tuottajaryhmiltä 

Liikennevirastolle. 

Luvussa 6 tiivistetään tutkimuksen tulokset ja arvioidaan niitä teoriatiedon 

valossa. Lisäksi annetaan suositukset toimenpiteistä sekä kunta ja 

kaupunkiryhmittäin että yleisellä tasolla, jotka Liikenneviraston tulisi suorittaa 

saadakseen pysäkkitiedonhallintansa ja -prosessinsa toimimaan. Luvussa 

arvioidaan myös työn tulosten luotettavuutta ja esitetään kokonaiskuva 

pysäkkitiedonhallinnasta.  Luku 7 sisältää yhteenvedon koko työstä. 
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2 LIIKENNEVIRASTO 

Tässä luvussa tutustutaan Liikennevirastoon, sen toimintaan ja toiminnan 

tavoitteisiin. Lisäksi luvussa esitellään, mitä vaatimuksia virastolla on 

tietojärjestelmilleen, mitä sen nykyiset tietojärjestelmät ovat sekä mitä ongelmia 

niissä ja niiden tietosisällöissä esiintyy. Luvun lopussa esitellään joukkoliikenteen 

järjestämistapaa ja sen vastuutahoja sekä otetaan katsaus joukkoliikenteen 

järjestämisessä tapahtuneisiin muutoksiin. 

2.1 Esittely ja toiminnan tavoitteet 

Liikennevirasto on Suomen liikenne- ja viestintäministeriön hallitsema 

organisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmien 

kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Sen toiminnan tarkoituksena on edistää koko 

maan liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden 

tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä. Liikennevirasto aloitti toimintansa 

vuoden 2010 alussa. Siihen yhdistyivät silloin Merenkulkulaitoksen 

väylätoiminnot, Ratahallintokeskus sekä Tiehallinto. (Liikennevirasto 2013a ja 

2013b) 

Liikenneviraston tehtävänä on kehittää ja ylläpitää liikennejärjestelmää 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, sekä vastata valtion tie- ja rataverkosta ja 

vesiväylistä. Se vastaa esimerkiksi suurten tiehankkeiden toteuttamisesta, ratojen 

ja vesiväylien suunnittelusta, ylläpidosta ja rakentamisesta sekä ELY-keskusten 

toiminnallisesta ohjauksesta tienpidon alueella. (Liikennevirasto 2013a) 

Liikenneviraston toiminnan tavoitteena on toimivien ja turvallisten matka- ja 

kuljetusketjujen varmistaminen, joukkoliikenteen edellytysten parantaminen sekä 

ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvien liikenteen haittavaikutusten vähentäminen. 

Virasto on aloitteellinen liikennejärjestelmän kehittäjä. Se pyrkii parantamaan 

toimintansa tuloksellisuutta hyödyntämällä uuden teknologian mahdollisuuksia 

liikennejärjestelmän toiminnan tehostamiseksi, uudistamalla toimintatapoja ja 

hallinnon rakenteita sekä kehittämällä osaamistaan yhteistyössä alan muiden 

toimijoiden kanssa. (Liikennevirasto 2013c) 
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2.2 Tietojärjestelmiin kohdistuvat vaatimukset 

Liikennevirastolla on olemassa useita tarpeita joukkoliikenteen tietojärjestelmille.  

Tietojärjestelmien tulisi mahdollistaa seuraavat asiat: 

1. Palveluanalyysien teko valtakunnallisella tasolla 

Tällä voidaan varmistaa alueiden tasapuolinen kohtelu ja joukkoliikenteen 

rahoituksen oikeudenmukainen jako. 

2. Matkustajatietojen seuranta valtakunnallisesti jopa reitti- ja vuorotasolla 

Tässä on ongelmana markkinaehtoisen liikenteen nousijatietojen kerääminen, sillä 

kyseiset tiedot ovat liikenteenharjoittajien liikesalaisuuksia. 

3. Talousseuranta valtakunnallisella tasolla 

4. Riittävät työkalut ELY - keskuksille joukkoliikenteen järjestämisen 

suunnitteluun, hankintaan ja seurantaan 

5. Mahdollisuus tarjota joukkoliikennetietojen koontikantaa myös kaupallisten 

palvelujen pohjaksi 

2.3 Nykyiset tietojärjestelmät ja niiden ongelmat 

Liikennevirastolla on useita nykyisiä tietojärjestelmiä, joista tärkeimmät 

pysäkkitiedon kannalta ovat Digiroad, Digistop, Vallu ja tierekisteri. Digistopista 

ja Vallusta tiedot päivittyvät myös joukkoliikenteen koontitietokantaan, jonka 

päälle on rakennettu Matka.fi - niminen reitityspalvelu. Matka.fi:n tarjoaman 

reitityspalvelun laatu on riippuvainen joukkoliikenteen koontitietokannan laadusta 

ja siten myös Vallun ja Digistopin tietojen laadusta. (Bäckström & al. 2012) 
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Digiroad 

Digiroad on kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, johon on koottu koko Suomen 

tie- ja katuverkon tarkat sijainnit ja tärkeimmät ominaisuustiedot. Kaupungit ja 

kunnat ovat velvollisia päivittämään pysäkkitietonsa tähän järjestelmään. 

Päivitysprosessit ovat kuitenkin olleet puutteellisia tai hajanaisia. Tämän vuoksi 

ohjelma ei ole riittävän hyvällä tasolla katu- ja pysäkkiverkon osalta, jotta sen 

päälle voisi rakentaa joukkoliikenteen reitti- ja aikataulupalveluja suunnittelun ja 

matkustajainformaation tarpeisiin. (Bäckström & al. 2012) 

Digistop 

Digistop on valtakunnallinen tietojärjestelmä linja-autoliikenteen pysäkkitietojen 

selailuun ja hallintaan. Ohjelman tiedot ovat osittain samoja Digiroadin tietojen 

kanssa. Kuten Digiroadin, myös Digistopin tiedot ovat puutteellisia, koska 

vastuutahot eivät ole olleet motivoituneita toimittamaan tietoa. Lisäksi 

järjestelmän käyttö on koettu hankalana ja suuritöisenä, mikä on vähentänyt 

motivaatiota tiedon toimittamiseen entisestään. Digistop ollaan ajamassa alas ja 

sen käyttö tulee loppumaan vuonna 2014. (Bäckström & al. 2012) 

Vallu 

Vallu, eli valtakunnallinen tieliikennelupa- ja joukkoliikenteen 

suunnittelujärjestelmä, on Liikenneviraston omistama, lähinnä ELY -keskusten 

käyttämä järjestelmä. Sen tavoitteena on edistää sähköistä asiointia 

lupahallinnossa ja tehostaa toimivaltaisten viranomaisten työtä.  Vallua on 

kritisoitu vaikeakäyttöisyydestä ja suurin osa sidosryhmistä ei ole ollut 

motivoituneita toimittamaan tietojaan kyseiseen järjestelmään. (Bäckström & al. 

2012) 

Vallu koostuu kahdesta pääosiosta: LupaVallu ja JoukkoliikenneVallu. LupaVallu 

sisältää joukkoliikenteen ja taksi - ja tavaraliikenteen alalletuloluvat. 

JoukkoliikenneVallu taas sisältää jokaisen ELY - keskuksen linja-autoliikenteen 

liikenneluvat, sopimukset sekä reitti- ja aikataulutiedot. Järjestelmä sisältää lisäksi 

ostoliikenteen matkustajalaskenta- ja kustannustietoja sekä valtionavustusten 
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seurantaan tarvittavia tietoja. Vallun joukkoliikennepuolta ollaan ajamassa alas ja 

sen käyttö loppuu todennäköisesti vuonna 2014. (Bäckström & al. 2012) 

Tierekisteri 

Tierekisteri sisältää tiedot Liikenneviraston vastuulla olevista maanteistä ja niiden 

liikenteestä. ELY - keskus hallinnoi rekisteriä ja tuottaa sinne tiedot. Rekisteri 

sisältää tietoa niin tiestöjen hoitoluokituksesta, suojateistä, liittymistä, 

viheralueista kuin bussipysäkeistäkin. Maanteiden pysäkeistä löytyvät niin nimi-, 

tyyppi- kuin sijaintitiedot. Tierekisteri pysäkkitiedot ovat yleisesti ottaen melko 

kattavat ja siirtyvät kokonaisuudessaan Digiroad -tietojärjestelmään vuosittaisen 

päivityksen yhteydessä. 

Joukkoliikenteen koontitietokanta ja Matka.fi -palvelu 

Matka.fi on vuodesta 2005 käytössä ollut reitityspalvelu, jonka taustalla on 

vuonna 2002 valmistunut joukkoliikenteen koontitietokanta. Palvelussa on 80 000 

pysäkkiä ja 45 000 arkipäivän lähtöä. Siinä ovat mukana sekä linja-autoliikenne, 

junaliikenne että lentoliikenne. Ohjelma jää kuitenkin matkustajan näkökulmasta 

jälkeen teknisestä kehityksestä, sillä esimerkiksi sen karttaliittymä on 

vanhentunut. Lisäksi ohjelman tarjoamat reittiehdotukset ovat välillä epärealistisia 

ja kaikkia joukkoliikenneyhteyksiä ei ole aina saatavilla. Aikataulut eivät 

myöskään  ole  aina  oikeita  erityisesti  keskisuurten  ja  pienten  kaupunkien  osalta.  

(Bäckström & al. 2012) 

Joukkoliikenteen koontikannan tietojen puutteellisuuteen ja huonoon 

toimivuuteen on osasyynä se, että joukkoliikennelaki ei velvoita 

joukkoliikennetoimijoita toimittamaan tietojaan sinne. Siten koontitietokantaa ei 

toistaiseksi hyödynnetä reitityspalvelun lisäksi muihin tarkoituksiin. Muita 

käyttökohteita voisivat olla esimerkiksi palvelutasojen tarkastelu ja suunnittelu 

sekä linjasto- ja aikataulusuunnittelu, mutta ennen kuin näitä palveluita voidaan 

tarjota, täytyy koontikannan tiedot saada kattaviksi. Lisäksi tietojen poimimisen 

koontikannasta tulee helpottua, sillä tällä hetkellä se on melko työlästä ja aikaa 

vievää. (Bäckström & al. 2012) 
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Järjestelmien yleiset ongelmat ja kalkati.net - rajapinta 

Järjestelmien yleiseksi ongelmaksi voidaan todeta tietosisällön vajavuus, heikko 

käytettävyys ja päivitysprosessien puute ja -hajanaisuus. Tästä johtuen 

Liikenneviraston tietojärjestelmät eivät nauti käyttäjien luottamusta. 

Käytettävyysongelmista kärsivät Matka.fi:n osalta matkustajat ja 

JoukkoliikenneVallun ja Digistopin käytettävyydestä taas ELY - keskusten 

suunnittelijat. (Bäckström & al. 2012) 

Tiedon toimittajat kamppailevat Digistopin ja Digiroadin kanssa sekä lisäksi 

kalkati.net - nimisen rajapintapalvelun kanssa, joka siirtää tiedot valtakunnalliseen 

koontikantaan. Kalkati.net:n ymmärtäminen vaatii hyvää tietoteknistä osaamista 

ja samalla myös hyvää joukkoliikenteen tuntemusta. Samalla sen dokumentaatio 

ja käytön ohjeistus ovat puutteellisia. Ohjelmien heikosta käytettävyydestä 

johtuen, vaikka tietoa olisi saatavilla, joukkoliikennetoimijat eivät aina halua 

toimittaa niitä Liikennevirastolle, sillä toimittaminen on kovin työlästä, 

monimutkaista ja aikaa vievää. (Bäckström & al. 2012) 

2.4 Joukkoliikenteen järjestäminen Suomessa 

Suomen alueella tapahtuva joukkoliikenne voidaan jaotella neljään kategoriaan: 

linja-autoliikenne, lentoliikenne, raideliikenne ja vesiliikenne. Tässä työssä 

keskitytään linja-autoliikenteeseen ja siihen liittyvään pysäkki-informaatioon ja 

tiedonsiirron prosesseihin. Seuraavissa luvuissa esitetty joukkoliikenteen 

järjestämisen vastuutasot ja tehtävät sekä kerrottu, mitä muutoksia tämä 

vuosikymmen on tuonut joukkoliikenteeseen. 

2.4.1 Vastuutahot ja tehtävät 

Kuvassa 5 on esitetty kokonaiskuva joukkoliikenteen järjestämisen päävastuista: 
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Kuva 5: Joukkoliikenteen järjestämisen vastuutahot (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2013; Oikeusministeriö 2009) 

Liikenne- ja viestintäministeriö määrittelee joukkoliikenteen palvelutason 

valtakunnallisesti ja Liikennevirasto valvoo, että joukkoliikenne toimii Suomessa. 

Joukkoliikenteen järjestämisestä taas vastaavat alueelliset toimivaltaiset 

viranomaiset, jotka Suomessa ovat ELY -keskuksia (9 kpl) kunnallisia 

viranomaisia (26 kpl, esimerkiksi HSL, Tampere ja Oulu). Kunnalliset 

viranomaiset määritellään tarkemmin kansallisessa joukkoliikennelaissa. 

(2009/869, 12 §) Ne määrittelevät ja vahvistavat toimivalta-alueensa 

joukkoliikenteen palvelutason. Palvelutason määrittelyn tarkoituksena on ilmaista, 
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millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi 

toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueensa 

joukkoliikennepalveluja. Tämä luo perustan liikenteen järjestämiselle, 

suunnittelulle, rahoitukselle ja toteutukselle. (Oikeusministeriö 2009)  

Joukkoliikenteen valtakunnallisen ja alueellisen palvelutason määrittelyprosessit 

on havainnollistettu kuvassa 6: 

 

Kuva 6: Valtakunnallisen- ja alueellisen palvelutason määrittely (Liikennevirasto 

2013a) 

Jos haluttu palvelutaso alueelle syntyy ilman julkisia tukia, viranomaisten ei 

tarvitse puuttua markkinoiden toimintaan. Tällöin liikenne on markkinaehtoista ja 

perustuu reittiliikennelupiin. Mikäli joukkoliikenteeseen määritelty palvelutaso ei 

synny liikenteenharjoittajien markkinaehtoisesti tuottamilla palveluilla, on 

toimivaltaisen viranomaisen järjestettävä liikenne kilpailutetuilla sopimuksilla, 

jolloin joukkoliikenteen järjestäminen vaatii myös julkista tukea. Tässä tilanteessa 

viranomaisten järjestämä liikenne on PSA -liikennettä, eli EU:n 

palvelusopimusasetuksen mukaista joukkoliikennettä. Liikenteen järjestämisen eri 

mallit on havainnollistettu kuvassa 7. (Bäckström & al. 2012) 
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Kuva 7: Liikenteen järjestämistavan valinta (Bäckström & al. 2012) 

Joukkoliikenteen järjestäminen markkinaehtoisen mallin mukaan onnistuu yleensä 

vain suurimmissa kaupungeissa. Pienempien kaupunkien ja kuntien 

joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat niin pieniä, etteivät liikenteenharjoittajat 

pysty liikennöimään reittejä taloudellisesti kannattavasti pelkästään lipputulojen 

avulla. Tällöin liikenteen järjestämisessä käytetään julkista tukea, jotta haluttu 

palvelutaso voidaan säilyttää kunnassa tai kaupungissa. (Bäckström & al. 2012) 

Liikenteenharjoittajien tehtävä joukkoliikenteen järjestämisessä on suunnitella 

reitit ja niiden aikataulut joko niille myönnettyjen reittiliikennelupien tai osto- tai 

käyttöoikeussopimusten perusteella. Lisäksi liikenteenharjoittaja vastaa, että 

liikennöinti suunnitelluilla reiteillä toteutuu. (Liikenne- ja viestintäministeriö 

2013) 
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2.4.2 Vuosikymmenen murrostila 

Linja-autoliikenteen järjestämistapa tulee olemaan koko tämän vuosikymmenen 

murrostilassa. Ennen uutta joukkoliikennelakia (3.12.2009) suurin osa Suomen 

linja-autoliikenteessä muualla kuin suurissa kaupungeissa oli järjestetty 

henkilöliikennelain mukaisilla, reittikohtaisilla linjaliikenneluvilla. Niihin sisältyi 

sellaisia yksinoikeuden omaisia piirteitä, joiden takia linjaliikenneluvat eivät enää 

olleet uuden lain ja sen taustalla olevan EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisia. 

(Bäckström & al. 2012) 

Henkilöliikenteen liikennelain mukaiset linjaliikenneluvat muutettiin uuden lain 

myötä määräaikaisiksi siirtymäajan liikennöintisopimuksiksi, jotka jatkuvat 

pisimmillään vuoden 2019 loppupuolelle. Merkittävä osa näistä sopimuksista 

lakkaa kuitenkin jo vuoden 2014 puolivälissä. Siirtymäajan sopimusten mukainen 

liikenne on EU:n palvelusopimusasetuksen mukaista liikennettä, eli PSA -

liikennettä. (Bäckström & al. 2012) 

Joukkoliikenteen järjestäminen Suomessa tulee jatkumaan vuoteen 2019 asti 

kolmella tavalla: 

1. määräaikaiset siirtymäajan liikennöintisopimukset (ovat tyypiltään PSA -

liikennettä), 

2. PSA - liikenne (kuva 7) ja 

3. markkinaehtoisesti toteutettu liikenne (kuva 7). 

Vuoden 2019 jälkeen joukkoliikenteen järjestämistä jatketaan enää vaihtoehtojen 

2. ja 3. mukaisesti. (Oikeusministeriö 2009) 
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3 PROSESSIT 

Tässä luvussa tutustutaan prosessien ja niiden hallinnan perusteisiin erilaisten 

prosessiteorioiden kautta. Luvussa määritellään prosessin käsite, esitellään 

erilaiset prosessityypit ja tutustutaan prosessien vaiheisiin. Lisäksi luvussa otetaan 

katsaus prosessien mittaamiseen, prosessijohtamisen merkitykseen ja sen osa-

alueisiin sekä tiedon ja datan keräämisen vaatimuksiin. 

3.1 Määritelmä 

”Prosessi on ketju, ja se on yhtä vahva, kuin sen heikoin lenkki on.” (Einistö 

2006) Se on siis toisiinsa liittyvien tapahtumien ketju, eli toimintaketju, joka 

tuottaa tietyt tulokset. Sen funktio on muutos ja ainoa välttämätön 

tapahtumaympäristö aika. Prosessit tarvitsevat toimiakseen määritellyt standardit 

eli joukon toistuvia toimintoja, jotta aikaan saadaan haluttu tulos. Kun 

toimintoihin yhdistetään tarvittavat resurssit, voidaan prosessiin tulevat syötteet 

muuttaa toiminnaksi. (APQC 2012; Laamanen 2008; Opetushallitus 2011) 

Jokaisella organisaatiolla on prosesseja. Ne tuottavat esimerkiksi tuotteita, 

palveluja, osaamista tai menestysstrategiaa ja ylittävät usein organisaation 

toimintarajat. Prosessit sitovat yhteen strategian, henkilöstön ja järjestelmän. Ne 

mahdollistavat tehokkaan jalkautuksen sekä onnistuneen jatkokehittämisen. 

Prosessit tuovat järjestystä kaaokseen. Ne parantavat tehokkuutta ja 

tasapainottavat laatua. (Digital Identity Solutions 2013; Moisio & al. 2005; 

Erkheikki & Laitinen 2009, 9 ) 

Prosessit liittyvät aina erottamattomasti organisaation strategiaan, 

tiedonhallintaan, ohjaukseen ja teknologiaan sekä ihmisiin, vastuisiin ja 

organisaatiorakenteisiin. Tämä yhteenliittyminen on havainnollistettu kuvassa 8. 

(Moisio 2004) 
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Kuva 8: Prosessit ja niiden erottamattomat osat (Moisio 2004) 

Prosessit tuovat organisaatioon järjestelmällisen toimintatavan. Prosessitoiminta 

tuo kuitenkin mukanaan myös omat haasteensa. Organisaation tulee miettiä, 

kuinka prosesseja tulisi suunnitella, hallita ja parantaa, jotta ne tukisivat 

organisaation toimintaperiaatteita ja strategiaa, sekä samaan aikaan tyydyttäisivät 

asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeita ja tuottaisivat niille lisäarvoa. 

(Väänänen 2005) 

Prosessia määriteltäessä on tarpeen olla selvillä ainakin seuraavat asiat:  

1. prosessin nimi ja kuvaus, 

2. omistaja, 

3. alku- ja loppupisteet, ja 

4. mahdollisesti herätteet ja suoritteet. 
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Lisäksi prosessissa tulee olla selkeästi esillä sen tehtävät ja -tietotarpeet, tehtävien 

suoritusajankohdat ja -kerrat, sekä eri tehtävien ja koko prosessin arvioitu 

kestoaika. (Digital Identity Solutions 2013). 

3.2 Erilaiset prosessit 

On olemassa useita erilaisia prosesseja. Yleisesti voidaan sanoa, että kaikkien 

systeemien toiminta koostuu erilaisista prosesseista, jotka voidaan jaotella niiden 

merkityksen perusteella. Seuraavaksi on esitelty erilaisia prosessityyppejä ja 

niiden ominaisuuksia. (Tuurala 2003) 

Ydinprosessi 

Ydinprosessiksi kutsutaan yrityksen tai organisaation tärkeintä prosessia. Sillä on 

olennainen merkitys organisaation toiminnalle ja strategian toteutumiselle. 

Ydinprosessit ovat prosesseja, jotka palvelevat ulkoista asiakasta ja tuottavat sille 

arvoa. Laajemmillaan asiakas ymmärretään henkilönä tai ryhmänä henkilöiltä, 

joihin prosessi tai sen tuote vaikuttaa joko suorasti tai epäsuorasti. Asiakas voi 

myös olla kuluttaja tai toinen yritys, joka käyttää organisaation tuotteita ja 

palveluita omassa liiketoiminnassaan tai liiketoimintakumppani. (Moisio & al. 

2005; Opetushallitus 2011; Tuurala 2003)   

Pääprosessi 

Pääprosessiksi kutsutaan yrityksen kannalta keskeisiä toimintoketjuja, joilla on 

joko sisäinen tai ulkoinen asiakas. Ne synnyttävät asiakkaalle lisäarvoa ja niitä 

tarvitaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Pääprosessit ovat 

joko systeemin laajimpia sisäisiä prosesseja tai vuorovaikutusprosesseja. (Oulun 

seudun ammattiopisto 2013; Tuurala 2003) 

Tukiprosessi 

Tukiprosessit ovat organisaation ydinprosesseja avustavia sisäisiä prosesseja, 

jotka luovat edellytykset ydinprosessien toiminnalle.  Niitä voivat olla esimerkiksi 

talous- ja henkilöstöhallinto, työterveydenhuolto, ATK-tuki, logistiikkapalvelut 

tai laitostaloustehtävät. Ne palvelevat yleensä vain yrityksen sisäisiä asiakkaita. 
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Tukipalveluita tarjoavassa organisaatiossa, palvelukeskuksessa, liikelaitoksessa 

tai yrityksessä nämä tukiprosessien sisältämät palvelut muuttuvat 

ydinprosesseiksi. (Moisio & al. 2005; Tuurala 2003) 

Avainprosessi 

Avainprosessi on organisaation menestymisen kannalta tärkeä prosessi. Sen 

tarkoitus on tuottaa avaintuotteita avainasiakkaille. Avainprosessi voi olla 

esimerkiksi ydinprosessi tai tukiprosessi. Se pitää sisällään liiketoiminnan 

menestyksen kannalta kaikkein tärkeimpiä toimintoja, jotka liittyvät strategian 

kannalta kriittisiin menestystekijöihin. Avainprosesseja voivat olla esimerkiksi 

johtaminen, tulevaisuuden suunnittelu, kehittäminen ja markkinointi. (Moisio et 

al. 2005; Tuurala 2003) 

Osaprosessi 

Jos prosessi on kovin laaja, se voidaan jakaa pienempiin kokonaisuuksiin eli 

osaprosesseihin, josta voidaan käyttää myös nimitystä aliprosessi. Osaprosessit 

ovat eri työvaiheista koostuvia prosessin osia, jotka voidaan vielä ryhmitellä 

niiden luonteen tai merkityksen perusteella. (Sahi 2006; Tuurala 2003) 

Kuvassa 9 on havainnollistettu, miten esimerkiksi opetus ja opiskelu ovat 

prosesseja, jotka koostuvat useista osaprosesseista: 
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Kuva 9: Opetuksen ja opiskelun osaprosessit (Savonia Ammattikorkeakoulu 

2013) 

Tehtävä 

Tehtävällä tarkoitetaan prosessin yksittäisiä käsittelyvaiheita, joka on tarpeen 

suorittaa,  että  koko  prosessi  toimii.  Ne  ovat  yleensä  yksilön  tai  ryhmän  

suorittamia käytännön toimenpiteitä. Tehtävä on prosessikuvauksen perusyksikkö, 

jota ei ole enää tarkoituksenmukaista kuvata erikseen osaprosesseina. (APQC 

2012; JUHTA 2002; Moisio & al. 2005) 

Projekti 

Projekti on kertaluontoinen prosessi, jolla on selkeät, rajatut tavoitteet, resurssit ja 

kesto. Se nojaa aina ennalta laadittuun suunnitelmaan. Projekti voi olla 

esimerkiksi tietyn ongelman ratkaisemiseen tähtäävä kehittämishanke. (Huotari & 

Salmikangas 2009; Tuurala 2003) 

PMBOK (2004) määrittelee projektin seuraavasti: "Projekti on tilapäinen 

toimenpide, jolla pyritään luomaan ainutkertainen tuote tai palvelu. Tilapäisyys 

tarkoittaa sitä, että kaikilla projekteilla on määritelty ajallinen päätepiste. 
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Ainutkertaisuus tarkoittaa sitä, että tuote tai palvelu on jollain tavalla poikkeava 

kaikista muista samanlaisista tuotteista tai palveluista." (PMBOK 2004, 4) 

Heräte 

Heräte on yleensä systeemin ulkopuolelta tuleva kimmoke, joka käynnistää 

prosessin. Se voi olla esimerkiksi palvelutilaus, asiakkaan yhteydenotto, 

lainsäädännön vaatimus julkispalveluille tai muu tapahtuma, joka käynnistää 

prosessin toiminnan. (Tuurala 2003) 

Syöte 

Syöte on systeemiin ulkoa tuleva prosessin käynnistämisessä tai ylläpidossa 

tarvittava tekijä, kuten energia tai raaka-aine. (Tuurala 2003) 

Lopputulos ja tuotos 

Lopputulos on prosessin seuraus, joka näkyy muuttuneena asiantilana. Tuotos taas 

on prosessin seurauksena syntynyt tuote tai sivutuote. Tuote on joko haluttu tulos 

tai aiottu vaikutus. Sivutuote taas on prosessin kuluessa syntynyt vaikutus, joka on 

ennakoitu tai ennakoimaton, hyödyllinen tai hyödytön, ja pahimmassa tapauksessa 

jopa haitallinen. (Tuurala 2003) 

3.3 Prosessin vaiheet 

Prosessilla on yleensä selvä alku ja loppu. Se koostuu aktiviteeteista, joilla on 

tietty järjestys ja logiikka tuotoksen aikaansaamiseksi. Sillä on aina myös asiakas 

- joko sisäinen tai ulkoinen. Prosessissa on yleensä monta työvaihetta, josta 

jokaisen tulisi lisätä jotain hyödyllistä edellisen vaiheen tuotokseen. (Moisio & al. 

2005) 

Prosessin vaiheet on esitetty kuvassa 10. Prosessi käynnistyy herätteestä. Tämän 

jälkeen siihen tuodaan syöte tai syötteitä, esimerkiksi tietoja tai muita tarvittavia 

panoksia. Tästä seuraa prosessi, eli toimintaa, josta syntyy lopputulos tai tuotos. 

Tämän lisäksi prosessissa saattaa syntyä  myös sivutuotteita. (Tuurala 2003)  
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Kuva 10: Prosessin vaiheet (Tuurala 2003) 

Prosessin aikaansaamiseksi tarvitaan resursseja eli tuotannontekijöitä. Niitä ovat 

esimerkiksi henkilöstö, osaaminen ja erilaiset järjestelmät. Prosessia ohjataan 

erilaisilla mittareilla, joiden tuloksista nähdään, mihin suuntaan prosessi on 

menossa. Tuloksista muokataan palaute, mikä on edellytys kehittymiselle 

oppivassa organisaatiossa. (Kinkki & Isokangas 2003, 35)  

Moision (2004) "Prosessien nelikenttä" -malli nivoo havainnollisesti yhteen 

prosessin eri elementit kuvassa 11:  
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Kuva 11: Prosessien nelikenttä (Moisio 2004, 8) 

Prosessiin tulee sisälle panoksia, esimerkiksi tietoa, materiaaleja tai palveluja, 

jotka ovat peräisin joko muista prosesseista tai esimerkiksi toimittajilta tai 

asiakkailta. Prosessissa niihin yhdistetään käytössä olevat resurssit, eli koneet, 

laitteet, välineet ja niin edelleen. Tätä toimintaa ohjataan ja valvotaan esimerkiksi 

tavoitteiden, toimintasuunnitelmien ja mittareiden avulla. Lopulta prosessi tuottaa 

lopputuotteen eli tuotoksen, joka voi olla tietoa, ratkaisu, tuote, palvelu tai muu 

vastaava. Tätä tuotosta hyödyntävät asiakkaat ja sidosryhmät tai lopputuote 

otetaan käyttöön panoksena seuraaviin prosesseihin. (Moisio 2004, 8) 

3.4 Vaatimukset prosesseille 

Miten suunnitellaan hyvä prosessi? Millainen yleensäkään on hyvä prosessi? 

Bruijn & al. teoksessaan "Process Management" (2010, 41) määrittelevät hyvän 

prosessin seuraavasti. Hyvä prosessi: 

– on avoin, 

– tarjoaa osapuolille turvallisuutta ydinarvojen suojelemisen kautta, 

– tarjoaa riittävästi kannustimia, jotta prosessin kehittyy jatkuvasti, 
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– tarjoaa riittävät takuut tuloksien merkittävälle laadulle. 

Näitä hyvän prosessin tunnusmerkkejä voidaan pitää myös prosessisuunnittelun 

ydinelementteinä. Seuraavaksi tutustutaan tarkemmin, mitä ydinelementtien tulee 

pitää sisällään, jotta prosessi on onnistunut: 

1. Avoimuus  

Prosessien tulee olla avoimia. Kaikki prosessin merkityksellisten osapuolten tulee 

voida osallistua päätöksentekoprosessiin ja päästä vaikuttamaan esityslistaan. 

Olennaiset valinnat on tärkeää muuttaa prosessityyppisiksi sopimuksiksi. 

Prosessin ja sen hallinnan tulee olla läpinäkyviä, jotta siitä ei muodosta kuva, että 

se on vain johdon salainen projekti. (Akoka & al. 2012, 931; Bruijn & al. 2010, 

41–43) 

2. Ydinarvojen suojeleminen  

Osapuolten ydinarvot tulee suojata, sillä muuten prosessia pidetään helposti 

vastenmielisenä ja turvattomana. Kaikkien osapuolten tulee sitoutua itse 

prosessiin eikä niinkään sen tuloksiin sekä halutessaan voida siirtää 

sitoutumistaan myöhemmäksi. Lisäksi prosessin keskeyttämiselle on luotava 

yhteiset pelisäännöt. (Bruijn & al. 2010, 41–43) 

3. Jatkuva kehitys  

Osallistujia tulee "stimuloida" aikaiseen osallistumiseen esimerkiksi kannustimien 

avulla. Prosessin avulla tulee olla mahdollista saavuttaa jotain, myös nopeita 

hyötyjä. Jos se ei sisällä järjestelyjä, jotka tukevat sen kehitystä ja jatkuvaa 

edistymistä, siitä tulee helposti hidas ja se saattaa menettää auktoriteettinsa. 

Kehitystä auttavat esimerkiksi johdon käskyt sekä jatkuva kontrollointi ja 

havainnointi. Prosessin tulee myös sietää epäselvyyksiä ja sen suorittamiseen 

tulee olla varattuna tarpeeksi henkilöresursseja. (Bruijn & al. 2010, 41–43) 
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4. Tyytyväisyys ja merkittävyys  

Prosessin tulosten tulee täyttää todelliset laatustandardit. Jos organisaatiolla ei ole 

olemassa menettelytapoja merkittävyyden ja laadun luomiselle, prosessi saattaa 

tuottaa vain huonoja tuloksia, jotka ovat haavoittuvia ulkopuoliselle kritiikille. 

Prosessin helpottamiseksi sen pohjana tulee käyttää vakiintuneita käsityksiä ja 

toimintatapoja. Ideoiden ja oivallusten laajasta viidakosta tulee valita tarkoin 

suppeampi kokonaisuus, jottei prosessista tule liian laajaa. Näin prosessiin osataan 

ottaa sisään vain sen kannalta tärkeimmät ja olennaisimmat syötteet, mitkä 

mahdollistavat halutun, laadukkaan ja merkittävän lopputuloksen aikaansaamisen. 

(Bruijn & al. 2010, 41–54) 

Kuvassa 12 on vielä havainnollistettu tarkemmin edellä esitellyt neljä 

prosessisuunnittelun ydinelementtiä: 

 

Kuva 12: Prosessisuunnittelun neljä ydinelementtiä (Bruijn & al. 2010, 42) 
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Prosessit ovat usein yhteistoiminnallisia ja ne ylittävät organisaatiorajoja. Kuten 

edellä mainittiin, prosessien on hyvä olla avoimia. Tämä koskee myös 

yhteistoiminnallisia prosesseja, mutta niille on olemassa myös muita 

perusvaatimuksia, jotta ne toimivat hyvin. Näissä prosesseissa: 

1. prosessin osapuolten tulee pystyä säilyttämään itsenäisyytensä ja autonomiansa,  

2. vastuun tulee olla hajautettu, 

3. osapuolten tulee olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, ja 

4. prosessin kehityksen tulee olla teknologiasta riippumatonta. (Akoka & al. 2012, 

931) 

3.5 Prosessien mittaaminen 

Prosessien tulee olla tavoitteiden ohjaamia toimintaketjuja, joiden onnistumista 

seuraavat prosessimittarit, jotka voidaan johtaa ja määrittää monien eri asioiden 

pohjalta. Ne voivat olla johdettu esimerkiksi organisaation päämääristä ja 

strategisista tavoitteista, sidosryhmien odotuksista tai kriittisistä 

menestystekijöistä. Niitä valitessa tulee mittariaihioita tarkastella kriittisesti ja 

valita niistä parhaiten sopivat. Tämän jälkeen prosessimittarit tulee määritellä 

tarkemmin, kouluttaa henkilöstö niiden käyttöön ja lopuksi suorittaa mittareiden 

käyttöönotto. (Beers & Davenport, 1995, 61-62; Erkheikki & Laitinen 2009, 48–

49; Moisio 2005, 91–94) 

Prosessin suorituskykyä mitatessa tulee mitata oikeita asioita - niitä, jotka todella 

kuvaavat kohdealueen suorituskykyä. Mittarien tulee tukea toiminnan strategisia 

tavoitteita ja olla linjassa keskenään. Syöttötietojen tulee olla luotettavia ja 

mittaamisen yksinkertaista ja helppoa. Tulosta tulee yrittää parantaa kehittämällä 

toimintaa, ei muuttamalla mittaria. Tärkeimpiä prosessimittareita ovat 

esimerkiksi: toimitustäsmällisyys, virheettömyys, palvelun laatu, 

asiakastyytyväisyys, läpimenoaika, kustannukset, tehokkuus ja prosessin 

työntekijöiden tyytyväisyys. (Beers & Davenport, 1995, 62; Erkheikki & Laitinen 

2009, 48–53) 
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Prosessien mittaamisesta on olemassa monenlaisia hyötyjä: 

1. Liiketoiminnan tehostaminen: Työntekijät pystyvät toimimaan paremmin 

johdon kanssa ja ymmärtävät miten strategia ja tavoitteet liittyvät operatiivisiin 

toimenpiteisiin. 

2. Päätösvaltuuksien kasvattaminen: Mittarit auttavat työntekijöitä viemään 

sovittuja toimenpiteitä loppuun asti strategiasta johdettujen tavoitteiden 

asettamissa puitteissa ja toimimaan yhdessä johdon kanssa. 

3. Reagointinopeuden kehittäminen: Työntekijöitä pystyvät reagoimaan paremmin 

asiakkailta, toimittajilta, organisaatiolta ja muilta tahoilta tuleviin 

muutostarpeisiin. 

4. Läpinäkyvyyden parantaminen: Mittarit auttavat johtoa, organisaatiota ja 

yksilöitä näkemään visuaalisesti, miten strategian ja liiketoimintaprosessien 

toiminta kytkeytyvät toisiinsa, ja miten tehdyt toimenpiteet konkreettisesti 

vaikuttavat prosessiin. (Moisio 2005, 92) 

3.6 Tiedon eli datan kerääminen 

Prosessit vaativat toimiakseen myös kerättyä tietoa eli dataa. Data tarkoittaa 

tietoa, joka on koneellisesti luettavassa, viestittävässä tai käsiteltävässä muodossa. 

Organisaatiossa ja yrityksessä on kerätty, kerätään ja parhaillaan mietitään, kuinka 

dataa toiminnasta ja/tai prosessista tulisi kerätä. Yleisin menetelmä tiedon 

keräämiselle on prosessien mittaaminen valittujen mittareiden perusteella, kuten 

edellisessä luvussa käsiteltiin. Kerätyn tiedon luotettavuuden on oltava hyvä, sillä 

muuten kaikki tiedonkeräämiseen käytetty aika ja energia on valunut hukkaan. 

(Beer & Davenport 1995, 65; Piirainen 2008) 

Luotettavien ja oikeiden johtopäätösten tekemisen perusehtona on se, että data on 

oikeaa, se on kerätty ja kohdennettu hyvin ja analysoitu oikein. Oikea data 

tarkoittaa, että se ei saa sisältää virheitä tai ainakin virheiden määrä on tiedostettu 

ja se oikeassa suhteessa dataan. Datan analysoinnin vaikeus on ehkä kaikkein 

suurin ongelma. Jokainen analyysi ja esittämistapa vaativat sen keräämistä jollain 
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tietyllä tavalla, jotta saatu tulos olisi oikea. Jos dataa kerätään ilman tietoa siitä, 

kuinka sitä tullaan analysoimaan, todennäköisesti sitä ei pystytä hyödyntämään 

kunnolla. Datan tulkinnan ongelmaksi taas saattaa muodostua se, että sitä 

käytetään helposti väärissä yhteyksissä. (Piirainen 2008) 

Datan kerääminen voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Taulukossa 3 on esitetty 

nämä vaiheet ja kysymykset, joihin jokaisessa vaiheessa tulisi osata vastata: 

Taulukko 3: Datan keräämisen vaiheet ja siihen liittyvät kysymykset 

Vaihe Kysymykset 

1. Tunnistaminen Mikä on tiedon tai datan keräyksen tarkoitus ja tavoite? 

Ketkä käyttävät dataa ja kuinka? 

2. Kerääminen Kuka kerää tiedot ja millä tavalla? Mitä ehtoja 

datankeräykselle on asetettava? 

3. Jakaminen 

käyttäjille 

Ovatko nämä käyttäjäryhmät juuri oikeat saadun tiedon 

sisältöön ja laatuun nähden? 

4. Hyödyntäminen Oliko saatu informaatio riittävän tarkkaa? Oliko tieto 

kerätty oikein? Käytettiinkö dataa oikeassa yhteydessä?  

Lähde: Beer & Davenport 1995, 65–66 ja Piirainen 2008 

3.7 Prosessijohtamisen tärkeys 

Prosessien toiminnalle on tärkeää hyvä johtaminen. Prosessijohtamisella 

tarkoitetaan yleensä organisoitumista prosessikohtaisesti ja määriteltyjen 

organisaation prosessien, yleensä ydin ja tukiprosessien, johtamista. Toiminnan 

kehittäminen prosesseina on hyvä keino organisaation strategian toteuttamiseen 

sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Prosessijohtaminen antaa 

mahdollisuuden toiminnan tehostamiseen ja arvoa tuottamattomien toimintojen 

karsimiseen. Siinä käytetään apuna esimerkiksi määriteltyjä tavoitteita, mittareita, 
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toimintasuunnitelmia ja resurssien ohjausta. (Cardoso & al. 2008, 701; Entersol 

Oy 2013, Moisio & al. 2005)  

Prosessien johtaminen edellyttää ymmärrystä organisaation kokonaisvaltaisesta 

toiminnasta ja siinä on tärkeää ymmärtää prosessien väliset liittymäpinnat. Se on 

keino vahvistaa niin organisaation sisäistä kuin myös ulkoista vuorovaikutusta. 

(Stenvall & Virtanen 2010, 138–153; Virtanen & Wennberg 2005, 115)  

Kuvassa 13 on vielä esitetty prosessijohtamisen osa-alueet: 

 

Kuva 13: Prosessijohtamisen osa-alueet (Entersol Oy 2003) 

Prosessijohtamisen osa-alueita ovat: prosessin määritys ja mallinnus, toteutus, 

mittaaminen, analysointi sekä optimointi ja parantaminen.  

1. Määritys ja mallinnus: Ensin määritellään prosessin tavoitteet, resurssit, vastuut 

ja valtuudet sekä valitaan mittarit, joilla prosessin suorituskykyä mitataan. 

Samalla tunnistetaan eri prosessityypit, prosessin vaiheet ja tehtävät sekä 

mallinnetaan eli kuvataan ne prosessikarttana tai -kaaviona. 
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2. Toteutus: Käynnistetään kehittämishankkeita eli -projekteja, osallistutaan 

niihin, osoitetaan kiinnostusta hankkeille sekä innostetaan, kannustetaan ja 

palkitaan työntekijöitä.  

3. Mittaaminen: Seurataan ja arvioidaan tuloksia mittareiden, palautteiden, 

vertailujen ja arviointien avulla. 

4. Analysointi: Analysoidaan mittaamisen tuloksia ja tunnistetaan ne alueet, joilla 

prosessia on syytä uudistaa.  

5. Optimointi ja parantaminen: Lopuksi optimoidaan ja parannetaan prosessia 

tulosten perusteella. Sama kierros käydään läpi uudelleen aina tarvittaessa. 

(Entersol Oy 2003; Moisio 2005, 47) 
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4 PROSESSIEN KEHITTÄMINEN 

Tässä luvussa tutustutaan prosessien kehittämiseen teoriatiedon valossa. Luvussa 

käsitellään prosessien kehittäminen alusta loppuun asti: kuinka laajasti prosesseja 

tulisi kehittää, miten kehityskohde valitaan ja miten itse kehitystyö toteutetaan? 

Lisäksi luvussa otetaan katsaus omistajien määrittämiseen, prosessien 

kuvaamiseen, kuvaamisen merkitykseen ja kuvaustapoihin sekä jatkuvan 

parantamisen toimintamalliin. 

4.1 Yleistä 

"Prosessien kehittämisessä on kyse nopeasta ja hallitusta toimintamallin 

muuttamisesta, johon on kytketty sekä organisaation että tietojärjestelmien 

kehittäminen, ja joka johtaa merkittäviin muutoksiin toiminnassa ja on sidottu 

määräaikoihin." (Sahi 2006) Jotta kehittämisessä voidaan onnistua, sen tulee 

pohjautua prosessien tarkkaan analysointiin ja mallintamiseen. (Luo & Tung 

1999, 312) 

Miksi prosesseja kehitetään organisaatiossa? Yleensä kehittämisen taustalla on 

useita ongelmia tai päämääriä: prosesseissa on ongelmia, organisaation toiminta ei 

ole yhtenäisessä linjassa päämäärien kanssa tai organisaatio haluaa parantaa 

toiminnan laatua, menetelmiä, riskienhallintaa ja niin edelleen. Kehitystyön alla 

voivat olla esimerkiksi projektien hallinta, prosessikuvaukset tai toimintaohjeet.  

Kehittämisen kautta voidaan palvella asiakkaita paremmin tai suoriutua paremmin 

organisaation ydintehtävästä. Prosessien kehittäminen kaiken kaikkiaan tähtää 

laadun parantamiseen, ja siksi se onkin laatujohtamisen eräs osa-alue. (Kollanus 

2003) 

Kun prosesseja lähdetään kehittämään, on ensin elintärkeää priorisoida 

kehityskohteet. Hyvä priorisointi vaatii koko organisaation toiminnan 

analysointia. Prosessien kehittämisen laajuus vaihtelee. Kehittäminen voi koskea 

joko koko liiketoimintaa ja organisaation ydinprosesseja tai pienempiä tehtäviä ja 

osaprosesseja. Laajimmillaan prosessien kehittäminen kattaa koko toimitusketjun 
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alihankkijalta loppukäyttäjälle (Erkheikki & Laitinen 2009, 15–18; Moisio & 

Ritola 2001, 87; Sahi 2006) 

Ennen kehittämistyön aloittamista tulisi organisaatiolla olla selkeä kuva siitä, 

millaiseksi prosessi halutaan kehittää. Organisaation tulee mallintaa niin sanottu 

ideaaliprosessi, mikä auttaa kehittämiseen osallistuvia vastuutahoja 

yhdensuuntamaan tavoitteitaan. Tämä helpottaa kehitystyön onnistumista, kun 

kaikilla osapuolilla on yhteinen näkemys siitä, mihin kehitystoiminnalla ollaan 

tähtäämässä. Ideaaliprosessin osalta tulisi osata vastata ainakin näihin 

kysymyksiin: 

1. Mitä tuloksia parannetun prosessin tulee tuottaa? 

2. Kuka on vastuussa mistäkin prosessin vaiheesta? 

3. Missä eri työvaiheet suoritetaan? 

4. Milloin ne suoritetaan? 

5. Millaisissa olosuhteissa prosessi tulee suorittaa? 

6. Millaista informaatiota eri osapuolet tarvitsevat, jotta prosessi toimii? 

7. Kuinka paljon panoksia mikäkin prosessin työvaihe vaatii? (Hammer 2004, 90–

91) 

Prosessien kehittäminen liittyy aina organisaation muuhun suunnittelu- ja 

kehittämistyöhön. Organisaation johdon tulee antaa selkeä toimeksianto ja 

tavoitteet prosessien kehittämiselle, sekä varata riittävästi resursseja ja aikaa 

muutosten täytäntöönpano- ja käyttöönottovaiheeseen. Muutosprosessin 

läpiviemisessä tulee hyödyntää organisaatiolle jo karttunutta kokemustietoa ja 

muutoksen ei tule jäädä kertatyöksi, vaan sen tulee johtaa jatkuvaan kehittämiseen 

ja vaikutusten mittaamiseen. (JUHTA 2002)  

Prosessien mukaisen toiminnan kehittäminen on hyvin moniulotteista. Tämä on 

havainnollistettu kuvassa 14: 
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Kuva 14: Prosessien mukaisen toiminnan kehittäminen (Laamanen 2005) 

Prosessien mukaisen toiminnan kehittäminen pitää sisällään useita eri osa-alueita. 

Ennen kehittämisen aloittamista organisaation on tunnistettava sen perustehtävä ja 

tavoitteet. Ne eivät siis saa olla ristiriidassa yrityksen vision ja strategian kanssa. 

Prosesseille tulee asettaa tavoitteet ja ydinprosessit tunnistaa, ja kehityskohteiksi 

valitut prosessit kuvata ja niiden kulusta laatia prosessikartta. Kehittämistyön 

onnistuminen vaatii myös, että organisaatiossa on sovittu yhteisistä toiminta- ja 

menettelytavoista. Prosessien suorituskykyä tulee arvioida ja saatua palautetta 

pystyä hyödyntämään prosessien kehittämisessä. Kun kaikki nämä osa-alueet ovat 

organisaation hallussa, on tuloksena organisaation prosessien ja toimintojen 

jatkuva paraneminen. (Laamanen 2005) 

Erkheikki & Lahtinen (2009) painottavat sitä, että prosessien kuvaamisesta, 

kehittämisestä ja hyödyntämisestä saatavien hyötyjen tulee aina olla selkeästi 

suuremmat verrattuna käytettyihin resursseihin. Saatavien hyötyjen tulee myös 

olla konkreettisia ja vaikuttaa organisaation jokapäiväiseen toimintaan, sillä 

muussa tapauksessa prosessien kautta tapahtuvalla toiminnan kehittämisellä ei ole 
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pitkää tulevaisuutta organisaatiossa. Lisäksi kehittämistä varten tulee järjestää 

säännölliset arviointipalaverit, joissa prosesseja analysoidaan prosessi-, funktio-, 

resurssi- tai rajapintalähtöisesti. Niistä tulee tunnistaa pullonkaulat, vanhentuneet 

toimintamallit, ja lisäksi tulee miettiä, onko kannattavaa ulkoistaa osa prosessin 

toiminnoista. (Erkheikki & Laitinen 2009, 40–46) 

4.2 Tavoitteet 

Prosessin kehittämisen tavoitteiden saavuttaminen vaatii niiden 

yhdensuuntaistamista, eli organisaatiolla tulee olla yhteinen näkemys päämääristä, 

mitä kohden ollaan menossa ja toimintaa tulee johtaa siihen suuntaan. (Erkheikki 

& Laitinen 2009, 44–46)   

Prosessin kehittämisellä on useita tavoitteita, mutta yleensä sillä tähdätään: 

1. toiminnan tehostamiseen, 

2. toiminnan laadun ja palvelutason parantamiseen, 

3. ongelmatilanteiden hallintaan, 

4. kustannussäästöihin, ja 

5. informaatioteknologian tarjoamien mahdollisuuksien parempaan 

hyödyntämiseen. (Hammer & Stanton 1999, 108; JUHTA 2002) 

Kehittämisen tavoitteena voi olla myös prosessien parempi ylläpidettävyys, 

toiminnan parempi mitattavuus tai tuotannon tehostaminen. Käytännössä tämä 

tarkoittaa esimerkiksi asioiden uudenlaista keskittämistä, päällekkäisten 

työvaiheiden poistamista tai rinnakkaisten vaiheiden lisäämistä läpimenoajan 

nopeuttamiseksi. Usein prosesseja kehitetään myös, koska halutaan lisätä niiden 

mitattavuutta, vähentää tarvetta moninkertaisille hyväksynnöille sekä parantaa 

niiden käytettävyyttä ja luotettavuutta. Käytännön tasolla prosessien kehittäminen 

johtaa usein uusien työryhmien muodostamiseen tai uuteen tapaan organisoida 

prosessit. (JUHTA 2002; Kollanus 2003; Laamanen 2005) 
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Prosessin analysoinnin ja kehittämisen seurauksena yleensä prosessiin liittyvää 

byrokratiaa vähennetään. Kehittämisestä seuraa usein myös prosessin 

läpimenoajan nopeutuminen. Muita kehittämisen ja analysoinnin tuomia hyötyjä 

ovat prosessin tuottaman asiakasarvon kasvu sekä toimijoiden tuotoksen 

paraneminen. Prosessien kehittämisen lopullinen tavoite on kuitenkin aina niiden 

jatkuva parantaminen, joten sama kehittämisprosessi käydään läpi uudelleen aina 

tarvittaessa. (JUHTA 2002; Laamanen 2005) 

4.3 Laajuus ja prosessityön roadmap 

Prosessien kehittämisen laajuus tulee miettiä tarkoin. Se voi vaihdella laajoista 

kehittämishankkeista jatkuviin muutoksiin. Usein kehittäminen lähtee liikkeelle 

ongelmasta, johon halutaan ratkaisu. Laaja kehittämishanke voi käsittää 

esimerkiksi uusien menetelmien käyttöönottoa, mutta usein muutoksissa on kyse 

siitä, että organisaatio haluaa parantaa jotain prosessin osa-aluetta. (JUHTA 2002; 

Kollanus 2003) 

Erkheikki & Lahtinen (2009) jaottelevat prosessien kehittämisen lähestymistavat 

kahteen eri tyyppiin: joko prosessit suunnitellaan kokonaan uudelleen tai niitä 

parannetaan jatkuvasti pienin askelein. Se, kumpi näistä tavoista valitaan, riippuu 

olemassa olevien prosessien ominaisuuksista, laadusta ja käyttökelpoisuudesta. 

(Erkheikki & Laitinen 2009, 57)  

Taulukossa 4 on esitetty prosessien kehittämisen kannalta keskeiset kysymykset ja 

mihin niillä pyritään. Sen viimeisessä sarakkeessa on myös ehdotettu prosessin 

tehostamiseen liittyviä toimenpiteitä. 
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Taulukko 4: Prosessien kehittämisen keskeiset kysymykset 

Tarkoitus Mitä 

Miksi 

todella tehdään? 

toiminta on yleensä tarpeen? 

Poista 

tarpeettomat 

työosat 

Paikka Missä se tehdään? Miksi se 

tehdään juuri siellä? 

Yhdistele, jos vain 

mahdollista 

tai 

muuta järjestystä 

tehokkaammaksi. 

Järjestys Milloin se tehdään? Miksi se 

tehdään juuri silloin? 

Tekijä Kuka tekee? Miksi juuri hän tai he 

tekevät sen? 

Keinot Miten se tehdään? Miksi se 

tehdään juuri sillä tavalla? 

Yksinkertaista 

toimintatapaa 

Lähde: Laamanen 2005 

Prosessityön taustalla on hyvä olla roadmap eli suuntakartta siitä, miten prosessia 

lähdetään työstämään ja parantamaan. Alla on esitetty työvaiheet, jotka johtavat 

lopulta prosessien parantamiseen: 

1. Ydin- ja tukiprosessien tunnistaminen 

2. Prosessikartan laadinta 

3. Prosessien purku osaprosesseihin ja tehtäviin 

4. Kuvaustavan valinta, symboleiden ja käytettävien termien selkeytys 

5. Prosessien kuvaus ja määritys 

6. Prosessin tavoitteiden linjaus organisaatiotasolta prosessitasolle 

7. Prosessien mittareiden tunnistus ja määrittely 



45 

 

8. Prosessinomistajuuden määrittely sekä päätöksenteon selkiyttäminen 

9. Asenteiden muokkaaminen soveltuvaksi asiakaslähtöiseen toimintatapaan ja 

yhteistyöhön yli osastorajojen 

10. Prosessin arviointi ja analysointi 

11. Prosessin parantaminen saatujen havaintojen ja tulosten perusteella (Moisio & 

al. 2005) 

4.4 Kehityskohteen valinta 

Prosessi, joka kaipaa kehittämistä, tulee ensimmäiseksi tunnistaa ja määritellä. 

Tämän työvaiheen suorittavat siitä vastuussa olevat työntekijät ja johto. 

Kehityskohteen valinnan tulee olla perusteltu ja siinä tulee heijastua sekä 

asiakkaiden että organisaation kannalta tärkeimmät edut. Valintakriteereistä on 

yleensä päätetty ennalta organisaation laatujärjestelmässä. Lopulliset valintoihin 

vaikuttavat kriteerit tulee aina kirjata ylös, jotta niitä voidaan käyttää toistuvasti 

kehittämiskohteiden etsinnässä. (Tuurala 2003) 

Parannettavat kohteet liittyvät usein asiakastyön prosesseissa oleviin kitkakohtiin, 

pullonkauloihin sekä viiveisiin. Ne voivat liittyä myös organisaation osaamiseen 

ja asenteisiin. Korjaamisen tarve voi olla myös yksiköiden välisessä yhteistyössä, 

tiedonkulussa tai tehtävien organisoinnissa. (Tuurala 2003) 

Kehityskohteen valinnalle on olemassa erilaisia aputyökaluja, eli erilaisia 

menetelmiä helpottamaan päätöksentekoa. Alla on esitelty niistä muutamia: 

1.) Asiakastietojärjestelmä: Tilastollinen laadun- tai prosessinhallinnan 

järjestelmä, perustuu jatkuvaan prosessien ja niiden vaikutusten 

tilastolliseen seurantaan. Seurannan ja arvioinnin perusteella valitaan 

kehitettävä prosessi. 

2.) Aivoriihi tai vastaava kokoustekniikka: Pienryhmätyöskentelyn 

seurauksena valitaan työstämisen kohteeksi yhteisesti tärkeimpänä 

pidettävä tai muutoin tilanteeseen sopivin kehittämiskohde. 
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3.) Asiakaspalaute: Asiakaskyselyissä saadaan tietoa yksikön toiminnan 

vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 

palautteisiin, jotka koskevat organisaation kriittisiä menestystekijöitä ja 

tärkeitä avaintoimintoja. 

4.) Myönteiset huomionosoitukset: Huomionosoitukset kertovat, missä on 

toimittu hyvin ja mitkä palvelun osa-alueet ja laadun piirteet ovat 

asiakkaille tärkeitä. Myönteinen lähtökohta perustuu ajatukselle: tehdään 

lisää ja vahvistetaan sitä, mikä jo toimii. 

5.) Pareto–analyysi: Pareto -analyysissä ryhmitellään tarkistuslistojen 

havaintoja ja analysoidaan niitä. Esimerkiksi tiettyä prosessia koskevat 

ongelmat ryhmitellään 4-5 kappaleen ryhmäksi ja kuvataan ryhmiin 

syntyneet havainnot histogrammina. Pareto -analyysissa syntynyt yleinen 

havainto  on  se,  että  suhteellisen  pieni  osa  ongelmatyypeistä  (noin  15  %)  

synnyttää valtaosan (noin 80 %) ongelmista. Näiden tekijöiden 

korjaaminen poistaa suuren osan esimerkiksi yksikön laatuongelmista. 

Kuvassa 15 on havainnollistettu Pareto -kuvaaja asiakaspalautteesta. 

 

Kuva 15: Pareto -kuvaaja asiakaspalautteesta (Tuurala 2003) 
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6.) Syy-seurauskaavio ja tavoite-resurssi-kaavio: Syy-seuraus-analyysia ja 

sitä kuvaavaa syy-seuraus-kaaviota, eli kalanruotokaaviota, käytetään 

kausaalisuuden selvittämiseen sekä ongelmien syiden etsimiseen ja 

analysoimiseen. Syy-seuraus -kaavio voidaan hyvin kääntää tavoite-

resurssi -kaavioksi, kun lähtökohdaksi otetaan tavoite ja kirjataan 

ruotoihin resurssit, joilla tavoitteisiin voidaan päästä. Kaavio on 

havainnollistettu kuvassa 16: 

 

 

Kuva 16: Syy-seuraus -kaavio (Tuurala 2003) 

 

7.) Vuokaavio: Prosessi on toisiinsa liittyvien toimintojen ketju, joka voidaan 

kuvata vuokaaviona. Siinä kuvataan nuolilla ja muuttujilla prosessin 

keskeiset vaiheet, jolloin tapahtumien prosessiluonne tulee selkeästi esiin. 

Vuokaavio auttaa havainnoimaan tapahtumaketjuja ja löytämään niistä 

korjauskohteita. Kuvassa 17 on esimerkki hyvinvoinnin ja verotuksen 

tasapainokaaviosta: 
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Kuva 17: Hyvinvoinnin ja verotuksen tasapainokaavio (Tuurala 2003) 

Edellä esitettyjä kehityskohteen valintamenetelmiä voidaan käyttää uudelleen 

jatkotyöskentelyssä, kun prosessien ongelmia halutaan tarkentaa ja niiden syitä 

pyritään ymmärtämään. Menetelmille on tunnusomaista visuaalisuus - kaikki 

mahdollinen pyritään kuvaamaan helposti omaksuttavassa muodossa. 

Kuvaaminen auttaa myös prosessiin liittyvässä dokumentoinnissa, mutta ennen 

kaikkea kehitettävien asioiden havaitsemisessa ja omaksumisessa. (Tuurala 2003) 

4.5 Kehittämistyön toteutus ja työvaiheet 

Kun kehitettävä prosessi on valittu, paneudutaan itse kehittämistyöhön. Kuvassa 

18 on esitetty prosessien kehittämisen vaiheet nykytilan kuvauksesta kehitystyön 

tulosten implementointiin: 
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Kuva 18: Prosessien kehittämisen vaiheet (Sahi 2006) 

1. Prosessien nykytilan kuvaus: Organisaation johto tunnistaa ydinprosessit ja 

määrittää vastuujohtajat sekä sitouttaa muu henkilöstö kehitettävään prosessiin. 

Prosessit on myös hyvä mallintaa tässä vaiheessa. 

2. Prosessien analysointi ja arviointi: Kehitysryhmä analysoi prosessien 

ominaisuuksia ja tutustuu niiden ongelmiin ja käytäntöihin. Lisäksi kehitysryhmä 

kerää tietoa sidosryhmistä ja niiden tarpeista, jotta prosessiin kohdistuvista 

vaatimuksista päästään selville. 

3. Prosessien uudelleenmäärittely: Johto ja prosessiryhmä tunnistavat asiat, jotka 

mahdollistavat muutoksen sekä määrittävät prosessimittarit. Tämän jälkeen 

prosessiryhmä antaa kehitysehdotukset. Prosessien uudelleenmäärittelyssä on 

hyvä ottaa huomioon myös IT-tekniikan tarjoamat mahdollisuudet. 

4. Kehitysehdotusten analysointi ja arviointi: Tässä vaiheessa kehitysehdotukset ja 

uudet prosessimallit esitellään ja niitä analysoidaan ja arvioidaan. 

5. Kehitystyön organisointi ja muutoksen hallinta: Muutokset pannaan täytäntöön 

- prosessit määritellään uudelleen ja laaditaan toimintasuunnitelma ottaen 
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huomioon henkilöstön koulutus sekä tiedottaminen. Johdon tulee olla tukemassa 

tätä vaihetta ja taloudellisten resurssien tulee olla riittäviä. (Sahi 2006; Smunt 

2002, 50–51)  

Kollanus (2003) taas esittää kehityshankkeen vaiheet seuraavasti (kuva 19):  

 

Kuva 19: Kehityshankkeen vaiheet (Kollanus 2003) 

Seuraavaksi on avattu kuvassa esitetyt Kollanuksen esittämän kehityshankkeen 

vaiheet yhdistellen useampia lähdeteoksia:  

1. Hankkeen valmistelu 

Tässä vaiheessa on tärkeintä sitouttaa johto prosessin kehittämiseen, sillä ilman 

johdon sitoutumista hanke ei onnistu. Tietoisuutta kehityshankkeesta tulee lisätä 

organisaatiossa viestinnän kautta. Sen tulee olla avointa, positiivista ja 

motivoivaa. Lisäksi hankkeelle tulee asettaa alustavat tavoitteet, eli hankkeen 

osapuolien tulee päättää, mitä kehittämisellä halutaan saavuttaa. (Buosi & al. 

2003, 550; Jian & al. 1998, 969; Kollanus 2003) 

2. Kehityshankkeen suunnittelu 

Prosesseja kehitettäessä tulee luoda suunnitelmat kehityshankkeelle ja koota 

ryhmä, joka on siitä vastuussa ja sisältää monipuolisia osaajia. Ryhmä tulee 

tutustuttaa ja kouluttaa kehitettävään aihealueeseen niin, että sillä on kirkas 

käsitys prosessista ja sen eri vaiheista. Ryhmän tulee oppia tuntemaan prosessin 
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vaiheet ja alueet vahvuuksineen ja heikkouksineen. Kehityshankkeen 

suunnitelman tulee sisältää esimerkiksi budjetti, alustava aikataulu sekä 

mahdolliset riskit ja tavoitteet. Tavoitteet tulee priorisoida ja lisäksi päättää 

mittarit, joilla tavoitteiden saavuttamista mitataan. Organisaation tulee myös 

varata riittävät resurssit hankkeen toteuttamiseksi, sillä työaikaa vaaditaan 

muiltakin kuin johtajilta ja vastuuryhmältä. (Buosi & al. 2003, 550; Jian & al. 

1998, 969; Kollanus 2003) 

Prosessien kehittäminen tulee suunnitella tavoitteellisesti. Kehittämiselle tulee 

asettaa 1-2 tavoitetta kerrallaan, jotka ovat konkreettisia ja mitattavia, hyvin 

aikataulutettuja ja saavutettavissa olevia. Kehitystoimenpiteet tulee jakaa eri 

aikajänteille: 

- lyhyen tähtäimen toimenpiteet (alle 2 viikkoa) 

- keskipitkän tähtäimen toimenpiteet (alle 2 kuukautta) 

- pitkän tähtäimen toimenpiteet (yli 2 kuukautta) (Erkheikki & Laitinen 

2009, 56) 

Prosessien kehittämisen suunnittelun yhteydessä tulee tunnistaa prosessiin 

liittyviä haasteita: organisaation toiminnasta lähtöisin olevat prosessin haasteet 

sekä prosessista itsestään lähtöisin olevat haasteet. Kehitystyö tulee projektoida, 

sen tulee olla jatkuvaa ja sillä tulee olla johdon tuki. (Erkheikki & Laitinen 2009, 

55) 

3. Analyysivaihe 

Analyysivaiheessa analysoidaan organisaation nykytilaa kehitettävällä osa-

alueella. Siinä tutustutaan ja arvioidaan olemassa olevia prosesseja, minkä 

pohjana käytetään esimerkiksi mittaustietoja ja haastatteluja. Näin saadaan 

selville, miten organisaatiossa oikeasti toimitaan ja mitä ongelmia toiminnassa on. 

Tässä vaiheessa rakennetaan myös suunnitelmat kehityshankkeen pohjalle ja 

arvioidaan mahdollisia hyötyjä, joita kehittäminen voi tuottaa. (Buosi & al. 2003, 

550–551; Jian & al. 1998, 969; Kollanus 2003) 
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4. Prosessien kehittäminen 

Tässä vaiheessa kehitetään itse prosesseja. Muutokset eivät saa olla kerralla liian 

suuria ja työntekijät on sitoutettava mukaan. Tässä vaiheessa kannattaa hyödyntää 

esimerkiksi analyysivaiheen haastatteluja. (Jian & al. 1998, 969; Kollanus 2003) 

5. Käyttöönotto ja koulutus 

Prosessin käyttöönoton ja koulutuksen on oltava hyvin suunniteltua toimintaa. 

Ennen laajamittaista käyttöönottoa on suoritettava testiprojektit. Eteneminen voi 

mennä esimerkiksi seuraavalla tavalla:  

1. Koulutetaan osa työntekijöistä testiprojekteja varten 

2. Toteutetaan testiprojektit ja arvioidaan niiden tuloksia 

3. Tehdään tarvittaessa muutoksia tai palataan 1. kohtaan 

4. Koulutetaan koko johtajisto, jos tarve vaatii 

5. Koulutetaan koko henkilöstö 

6. Suoritetaan testiprojektin tulosten laajamittainen käyttöönotto 

(Buosi & al. 2003, 551; Kollanus 2003) 

6. Tulosten arviointi ja jatkokehityskohteet 

Tässä vaiheessa arvioidaan, miten kehittämisessä onnistuttiin sekä tarkkaillaan, 

miten kehitystyö vaikuttaa prosessien toimintaan. Kaikkia asioita ei aina ehditä 

toteuttaa rajallisen hankkeen puitteissa, joten toteuttamatta jääneet asiat tulee 

listata ja priorisoida hyvin tuleviksi kehityskohteiksi. (Buosi & al. 2003, 551–552; 

Jian & al. 1998, 696; Kollanus 2003) 
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4.6 Prosessien omistajat 

Vastuu prosessista tulee kuulua aina jollekin henkilölle tai organisaatiolle, joten 

prosesseille on tärkeää määrittää omistajat. Omistajien tehtävä on kehittää 

prosessia ja ohjeistaa sen muutostarpeista yhdessä muiden osapuolten kanssa sekä 

vastata yleisesti koko prosessin toiminnasta ja seurannasta. Välillä prosessi ylittää 

myös organisaatiorajat, jolloin sen vaiheilla voi olla eri omistajat. Määrittämällä 

omistajat voidaan prosessin vastuuta jakaa, jolloin sen hallinta helpottuu. 

Tärkeintä on kuitenkin varmistaa, että vastuu prosessin kokonaisuudesta kuuluu 

aina jollekin taholle. (JUHTA 2002; Roberts 1996, 67 ) 

4.7 Prosessien kuvaaminen eli mallintaminen 

Prosessin kuvaaminen, eli mallintaminen, kuuluu osana prosessien kehittämiseen. 

Usein kuvaaminen lähtee liikkeelle kehitystarpeen havaitsemisesta, johon 

halutaan tuoda selkeyttä kuvaamisen avulla. (JUHTA 2002) 

Prosessien kuvaamisella voidaan saavuttaa monenlaisia hyötyjä. Prosessien 

kuvaaminen: 

1. Auttaa ymmärtämään prosessia paremmin: prosessi esitetään selkeässä 

muodossa, joten sen osat ja kokonaisuus on helpompi hahmottaa. 

2. Tukee ja helpottaa prosessien kehittämistä: kuvaaminen auttaa tunnistamaan 

kaikki prosessin tärkeät osa-alueet, mikä helpottaa kehityskohteiden havainnointia 

ja valintaa. 

3. Tukee prosessin johtoa: prosessia on helpompi johtaa, kun prosessikuvauksia ja 

todellista toimintaa voi verrata keskenään. Näin johto näkee, toimiiko prosessi 

todellisuudessa niin kuin sen pitäisi. 

4. Auttaa yhtenäistämään prosessin hallintaa: kaikki hallinnolliset toimijat näkevät 

prosessikuvauksesta, miten prosessin tulisi toimia. 
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5. Auttaa automatisoimaan prosessien toimintoja: automatisointi vähentää 

virheiden mahdollisuutta prosessissa. (Curtis & al. 1996, 76–77; Luo & Tung 

1999, 314) 

Prosessikuvauksia tulee ylläpitää, sillä ne eivät ole ikuisia vaan aikansa kuvia, 

joten niiden ajantasaisuudesta tulee huolehtia. Prosessi tulisi läpikäydä 

säännöllisesti prosessikuvausten avulla prosessihenkilöstön kanssa. Ylläpitoa 

varten tulee prosessin kehitystarpeista olla tarpeeksi tietoa ja sen suorituskykyä 

tulee mitata ja arvioida systemaattisesti. (Erkheikki & Laitinen 2009, 42–43) 

Prosessien kuvaamisen eteneminen on esitetty kuvassa 20 suoraviivaisesti ja 

yksinkertaistaen. 

Kuva 20: Prosessien kuvaamisen eteneminen (JUHTA 2002) 

4.7.1 Kuvaamisen aloittaminen 

Prosessien kuvaamisen lähtökohtana on se, että organisaation johto tunnistaa 

prosessit ja määrittelee niille omistajat. Mitä tarkemmin prosessit määritetään, sitä 

tarkemmin niiden vastuutehtävät voidaan jakaa eri toimijoiden kesken. Prosessin 

omistaja määrittelee, mikä on prosessin alku ja mihin se päättyy. Lisäksi 

omistajan tehtävä on myös tunnistaa prosessiin tulevat syötteet sekä millaisia 

tuloksia prosessilla halutaan, mitä tietoa siinä tuotetaan ja mikä sen 

käyttötarkoitus on. (Boon & Siew, 2008, 624; JUHTA 2002) 

Kun prosessit on tunnistettu, ne ryhmitellään ja nimetään prosessit, jotka 

toteuttavat organisaation tehtäviä ja tavoitteita. Tämän jälkeen valitaan ja rajataan 

kuvattava prosessi. Rajaamisella varmistetaan se, että prosessin alku ja loppu on 

määritelty hyödyllisellä tavalla. Rajauksessa tulee ottaa huomioon myös sen 

tarkoituksenmukaisuus ja hallittavuus ja kaikki organisaation ydinprosessit tulee 

rajata samalla kertaa, jotta prosessikokonaisuudesta tulee eheä. Prosessia valitessa 
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ja rajatessa on myös huomioitava käytettävä kuvaustaso, joka ei saa olla liian 

tiukka eikä liian löysä.  (JUHTA 2002) 

Prosessin omistaja päättää sen, millä tasolla prosessi kuvataan. Hän on myös 

vastuussa prosessikuvausten päivittämisestä ja ylläpidosta. Aluksi omistajan on 

tarpeen selvittää, miksi prosessi kuvataan ja mihin tarkoitukseen kuvausta 

käytetään, sillä käyttötarkoitus määrittää prosessikuvauksen tason. (JUHTA 2002) 

Prosessin kuvaustavan valinnassa voidaan käyttää apuna esimerkiksi Luo & Tung 

(1999) esittämiä vaiheita: 

1. tunnistetaan kuvaamisen tarkoitus, 

2. tunnistetaan, mistä näkökulmasta kuvaus tulee tehdä ja mitä ominaispiirteitä 

sen tulee sisältää, 

3. tunnistetaan erilaiset kuvausmenetelmät, 

4. arvioidaan, mitkä kuvausmenetelmistä soveltuvat valitun prosessin 

kuvaamiseen ja haluttuun näkökulmaan, ja 

5. valitaan kuvaustapa, joka sopii parhaiten prosessin ominaisuuksiin ja 

kuvaamiseen liitettyihin vaatimuksiin. (Luo & Tung 1999, 315) 

4.7.2 Erilaiset prosessikuvaukset 

Prosessikuvausten tulee olla esitetty sovitulla esittämistavalla ja niistä pitää löytyä 

tarvittavat tunnistetiedot. Niiden tulee esittää asioiden välisiä riippuvuuksia ja 

auttaa ymmärtämään kokonaisuutta ja prosessin roolia kokonaisuudessa. Niiden 

tulee olla ymmärrettäviä ja loogisia, ja kuvata todellista tilannetta - ei haavekuvaa. 

(Laamanen 2003; Moisio 2005) 

Prosesseja kuvatessa tulee olla selvillä, minkä tason kuvausta ollaan laatimasta ja 

erityisesti, mitä käyttötarkoitusta varten kuvausta tehdään. Kuvaustavan tulee 

palvella organisaation toimintaa ja kehittämistä mahdollisimman hyvin, ja siten 

välittää tarpeellinen ja oleellinen informaatio prosesseista. Prosessit voidaan 
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kuvata neljällä eri kuvaustasolla: prosessikartta, toimintamalli (prosessitaso), 

prosessin kulun kuvaus (toimintataso) ja työn kulun kuvaus. Tasojen väliset erot 

voivat olla jossain tapauksissa hyvin pieniä. Eri tasojen kuvaukset voivat mennä 

myös päällekkäin organisaatioiden koon, tehtävien monipuolisuuden ja kuvausten 

käyttötarkoituksen vuoksi. Kaikissa tapauksissa ei ole yhdenmukaista kuvata 

prosesseja neljällä tasolla, jolloin tasoja voi yhdistää tai prosessit voi kuvata vain 

yhdellä tasolla. (Jalonen 2012; JUHTA 2002) 

Prosessien neljä kuvaustasoa on havainnollistettu kuvassa 21. Kuvaukset tulevat 

yhä tarkemmiksi ja yksityiskohtaisemmiksi, mitä alemmas kuvaustasoilla 

siirrytään. 

 

Kuva 21: Prosessien kuvaustasot (JUHTA 2002) 

Taso 1. Prosessikartta 

Prosessikartta on prosessikuvausten ylin taso, jonka tehtävänä on esittää 

kokonaiskuva organisaation toiminnasta. Siinä ei kuvata prosessien välisiä 

liittymiä eikä riippuvuuksia. Se on siis ylemmän tason pelkistetty kuvaus, jossa 
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esitetään tärkeimmät prosessit, eli ydin- ja tukiprosessit sekä pelkistetty 

organisaatio ja toimintaympäristö. Prosessikartta hahmottaa kokonaiskuvan 

organisaation toiminnasta sekä toimii ulkoisen viestinnän ja päätöksenteon 

apuvälineenä. Sen kuvaamiseen on olemassa useita erilaisia tapoja, joista on 

esitetty yksi tapa kuvassa 22. (JUHTA 2002) 

Kuva 22: Prosessikartta (JUHTA 2002) 

Taso 2. Toimintamalli eli prosessitaso 

Toimintamallitasolla tarkennetaan organisaation toiminnan kuvausta. Siinä 

kuvataan prosessihierarkia eli prosessien jakautuminen osaprosesseiksi sekä 

määritellään myös prosessien omistajat, tavoitearvot ja mittarit. Tällä tasolla 

kuvataan lisäksi prosessien väliset riippuvuudet ja vuorovaikutukset sekä 

rajapinnat muuhun ympäristöön. Toimintamalli esittää johdolle kokonaiskuvan 

toiminnasta ja sitoo prosessit yhteen. Se kuvaa prosessien kulun ja prosesseihin 

vaikuttavat tekijät. Toimintamallikuvaus koostuu toimintamallikaaviosta sekä 

täydentävistä tekstidokumenteista. Esimerkki toimintakaaviosta on esitetty 

kuvassa 23. (JUHTA 2002) 
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Kuva 23: Toimintamallikaavio - perheiden tukeminen (JUHTA 2002) 

Taso 3 Prosessin kulku eli toimintataso 

Tällä tasolla kuvataan toiminta tarkemmin kuin toimintamallitasolla. Tämä taso 

tuo esille toiminnan nykyiset ongelmat ja sisältää kuvaukset toiminnan 

työvaiheista, toiminnoista ja niistä vastaavista toimijoista. Prosessin kulku - 

kuvauksissa esitetään vastaavat asiat kuin toimintamallikuvauksissa, mutta 

yksityiskohtaisemmin. Kuvauksen tarkkuudesta riippuen tulee tarkastella vielä 

prosessin ja osaprosessin jakautumista eri toiminnoiksi: tehtäviksi, osatehtäviksi 

ja toimenpiteiksi. Tämän tason kuvauksiin voidaan liittää myös käytettävissä 

olevat resurssit kuvaan mukaan. Tällä tasolla prosessi kuvataan vuokaavio-

muotoisella prosessikaaviolla ja siihen liittyvillä 1-3 tekstisivulla, esimerkiksi 

perustietolomakkeella (Liite I). Tavoitteena on kuvauksen yksiselitteisyys ja 

ymmärrettävyys niin, että jokainen prosessiin osallistuva ymmärtää kuvatun asian 

samalla tavalla. Kuvauksen tulee vastata todellista toimintaa. Kuvassa 24 on 

esitetty esimerkki prosessikaaviosta. (JUHTA 2002) 
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Kuva 24: Prosessikaavio - päivähoitoon hakeminen (JUHTA 2002) 

Taso 4. Työn kulku 

Tällä tasolla kuvataan prosessin kulkua toimintatasoa tarkemmin. Tärkein ero 

toimintatasoon nähden on se, että työnkulkukaaviossa kuvataan prosessien sisäiset 

ja ulkoiset riippuvuudet tietotyyppeinä. Kuvauksesta nähdään, missä muodossa 

tieto liikkuu eri toimintojen välillä. Myös prosesseihin liittyvien tietovarastojen ja 

ulkoisten järjestelmien välinen tieto on kuvattava käyttötarkoituksen mukaisesti ja 

riittävän tarkasti työn kulun kaaviossa. (JUHTA 2002) 

Tämän tason kuvauksia käytetään esimerkiksi silloin, kun halutaan kehittää 

prosessia, muodostaa prosessin mukaiset työohjeet tai kehittää prosessia 

sähköiseksi palveluksi. Tällöin esitetään tarkalla tasolla kaikkien tehtävien väliset 

yhteydet, niiden sisältö ja suunta. Prosessin työnkulkukaaviossa kuvataan siis 
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vaihe vaiheelta, mitä hallintaan ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä liittyy 

kuhunkin vaiheeseen.  Esimerkki työnkulkukaaviosta on esitetty kuvassa 25. 

(JUHTA 2002) 

Kuva 25: Työnkulkukaavio - ilmoitus Kelaan päivähoitopaikasta (JUHTA 2002) 

4.8 Jatkuva parantaminen ja PDCA -malli 

Prosessien kehittämisen lopullinen tavoite on jatkuva parantaminen. 

Kehittämistyön tulee olla jatkuvaa toimintaa, eli prosesseja ja yrityksen toimintoja 

tulisi parantaa jatkuvasti. Tämä on hyvä nähdä liiketoiminnallisena sijoituksena, 

joka myöhemmin maksaa itsensä takaisin ja luo organisaatiolle lisäarvoa. Kaikkea 

ei voida kuitenkaan parantaa jatkuvasti. Sellaisia toimintoja, joissa ei ole erityisiä 

ongelmia, ei kannata yleensä lähteä muuttamaan. (Lecklin 2006, 134–135; 

Kollanus 2003; Tuurala 2003) 

Jatkuva parantaminen perustuu toiminnan jatkuvaan arviointiin. Arvioinnin 

onnistumiseksi prosessien toiminnalle asetetaan laatutavoitteet, joiden 

toteutumista seurataan erilaisten prosessimittareiden avulla. Prosessille 
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määritellään kriittiset vaiheet, joille asetetaan hyväksymisarvot, jotka 

muodostetaan seurattavien vaatimusten pohjalta. Lisäksi luodaan mittarit, joiden 

avulla on mahdollista seurata kehitystä. Jos prosessit vaativat, aloitetaan uusi 

kehitystyö. (Cardoso & al. 2008, 701; Lecklin 2006, 134–135; Tuurala 2003) 

Jatkuvan parantamisen lähtökohta on parannettavan prosessin tuntemus. 

Perusajatuksena on, että prosessin vaihtelua hallitaan hyvin ja pienennetään 

puuttumalla erityissyistä johtuvaan vaihteluun. (Kokkonen 2007) Aina prosessissa 

esiintyvää vaihtelua ei voida kuitenkaan välttää ja välillä siihen ei kannata 

puuttua, jos vaihtelun vähentämiseen käytetyt kustannukset nousevat saatuja 

hyötyjä suuremmiksi. (Hall & Johnson 2009, 60) 

Jatkuvaan parantamiseen on kehitetty monenlaisia työvälineitä sitä helpottamaan. 

Yksi niistä on PDCA (Plan, Do, Check, Act) - menetelmä, joka on klassinen 

ongelmanratkaisun ja kehäoppimisen malli (kuva 26). Se on tärkeä jatkuvan 

laadun parantamisen työkalu, joka opettaa organisaatiota suunnittelemaan 

toimintaansa ja toteuttamaan suunnitelmiaan, arvioimaan toimintansa tuloksia ja 

hyödyntämään toiminnasta saatuja tuloksia. (Johnson 2002; Tuurala 2003) 

Mallin sisällä käytetään erilaisia laatumenetelmiä kehityskohteiden etsimiseksi, 

tutkimiseksi, ymmärtämiseksi ja korjaamiseksi sekä kehittämisestä saatujen 

tulosten arvioimiseksi.  PDCA- menetelmässä kehitys nähdään päättymättömänä 

prosessina, joka muokkaa jatkuvasti itseään paremmaksi. Jokaisen kierroksen 

jälkeen ollaan lähempänä tavoitetta. (Tuurala 2003) 



62 

 

 

Kuva 26: PDCA toimintamalli (Tuurala 2003) 

PDCA -malli muodostuu neljästä osasta:  

– Suunnittele (Plan): Tunnistetaan ongelma ja analysoidaan sitä. Asetetaan 

tavoitteet kehittämiselle ja luodaan ideoita ja teorioita siitä, kuinka tavoitteet 

aiotaan saavuttaa. 

– Tee (Do): Kerätään tietoa prosessista, mietitään vaihtoehtoja kehitystyölle ja 

tehdään muutos tai testataan sitä organisaation toimintamalliin.  Tässä vaiheessa 

tehdään muutoksia esimerkiksi olemassa oleviin prosesseihin, työn organisointiin, 

menetelmiin, tekniikoihin, asenteisiin ja niin edelleen. 

– Arvioi (Check): Arvioidaan kehittämisen tuloksia mittaamisen ja analysoinnin 

avulla. Tässä vaiheessa tarkistetaan mitä tehtiin – saavutettiinko haluttu tavoite tai 

vaikutus? Apuna voidaan käyttää erilaisia mittareita. 

– Vakiinnuta (Act): Otetaan käyttöön kehittämistyön tulokset. Tehdään tarvittavat 

korjaukset, opitaan uudesta tiedosta ja otetaan mahdollisesti käyttöön uusi 

toimintatapa. (Johnson 2002, Piirainen 2007; Tuurala 2003)  
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5 PYSÄKKITIEDONHALLINTA 

Tässä luvussa esitellään suoritettujen kyselyjen ja haastattelujen tulokset 

pysäkkitiedon tuottajaryhmäkohtaisesti. Tulosten analysoinnin perusteella 

Suomen kunnat ja kaupungit jaotellaan vielä tarkempiin ryhmiin pysäkkitiedon 

tuottajina. Lisäksi luvussa arvioidaan HSL:n pysäkkitiedonsiirron tasoa, esitellään 

toimintamalli pysäkkitiedon hankkimiseksi Piletti -kaupungeista ja kuvataan 

prosessimallit pysäkkitiedon päivitysprosesseille muiden kuntien ja kaupunkien 

osalta. Lisäksi luvussa esitellään pysäkkitiedon sisältövaatimukset ja määritellään 

omistajat pysäkkitiedonsiirron prosesseille. Lopussa esitetään vielä tiivistetty 

kokonaiskuva pysäkkitiedon liikkumisesta eri tuottajaryhmiltä Liikennevirastolle. 

Luku aloitetaan ottamalla lyhyt katsaus Liikenneviraston pysäkkitiedonhallinnan 

nykytilaan, muutoksen ajureihin ja pysäkkitiedon ylläpitoon esitettyihin malleihin. 

Tämä helpottaa sisäistämään pysäkkitiedonhallinnan kokonaisuutta ja sen 

kehityssuuntaa - mistä on lähdetty liikkeelle ja mitä kohti ollaan matkalla.  

5.1 Nykytila Liikennevirastossa 

Liikennevirastolla on useita eri tietojärjestelmiä, tierekisteri, Vallu, Digistop ja 

Digiroad, jotka sisältävät pysäkkitietoa koko Suomen alueelta. Järjestelmät 

esiteltiin pääpiirteittäin luvussa 2.4. Suomen kunnat ja kaupungit päivittävät 

pysäkkitietonsa pääsääntöisesti Digiroad -järjestelmään. Laki velvoittaa ne tähän 

tiedontoimitukseen, mutta käytännössä tämä ei ole toiminut. Liikenneviraston ja 

kuntien ja kaupunkien välillä ei ole ollut säännöllisiä yhteydenpitoprosesseja, eikä 

virasto ole juuri koordinoinut tai johtanut pysäkkitiedon toimittamista, mikä on 

aiheuttanut sen, että vain harva kunnista ja kaupungeista on päivittänyt 

pysäkkitietojaan Liikenneviraston järjestelmiin. Yhteydenpitoprosessien 

tärkeyteen on herätty virastossa vasta vuonna 2012.  

Se osa kunnista ja kaupungeista, joka on päivittänyt pysäkkitietojaan 

Liikennevirastolle, on kokenut tiedon toimittamisen vaikeaksi. Järjestelmien 

hankalakäyttöisyys sekä resurssien puute kunnissa ja kaupungeissa ovat olleet 

osasyitä siihen, että moni niistä on lakannut vähitellen päivittämästä tietojaan 
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Liikennevirastolle. Tästä johtuen viimeisimmät pysäkkitietojen päivityksen 

saattavat olla jopa 5-10 vuoden takaa. Toisaalta taustalla voi vaikuttaa myös 

kuntien ja kaupunkien huono sisäinen pysäkkitietojen hallinta. 

5.2 Muutoksen ajurit 

EU:n palvelusopimusasetus ja uusi kansallinen joukkoliikennelaki sekä niiden 

pohjalta annettu Liikenne- ja viestintäministeriön vaatimus ovat herättäneet 

Liikenneviraston pysäkkitiedon toimittamisen haasteisiin ja ongelmiin: 

pysäkkitiedonhallintaan ja -päivityksiin on ryhdytty suunnittelemaan uusia 

prosesseja ja työkaluja. Liikennevirastossa vuonna 2012 käynnistetyssä Digiroad 

2 -hankkeessa luotava uusi tie- ja katuverkon tietojärjestelmä tulee korvaamaan 

nykyisen Digiroadin vuoteen 2015 mennessä. Järjestelmä tulee huomioimaan 

aikaisempaa paremmin myös pysäkkitiedon ylläpitämisen. Suunnitteilla ovat siis 

sekä Digiroad 2 -järjestelmä että uusi joukkoliikenteen koontitietokanta, joiden 

tietosisällöt halutaan yhteneviksi joukkoliikenteen pysäkkien tunnistetietojen 

osalta, mutta muuten koontikannalla ja Digiroad 2:lla on osittain erilaisia 

tietotarpeita. (Liikennevirasto 2012) 

Uusien järjestelmien tavoitteena on varmistaa, että pysäkkitiedon toimitus 

tapahtuu vain kertaalleen. Lisäksi, koska joukkoliikennetoimijoilla on yhä 

enemmän tarvetta laadukkaalle ja ajantasaiselle pysäkkitiedolle erilaisten 

palvelujen pohjaksi, on pohdittu, että luontevin tiedontoimittaja olisi katu- ja 

tieverkkotietojen ylläpitäjän sijasta joukkoliikennetoimija. Joukkoliikenne-

toimijoita ovat ELY - keskukset, toimivaltaiset kunnat ja viranomaiset sekä muut 

kunnat ja kaupungit. (Liikennevirasto 2012) 

5.3 Pysäkkitiedon ylläpitoon ehdotetut mallit 

Jos tiedon ylläpitoprosessit eivät ole kunnossa, vaarantuu pysäkkitiedon 

ajantasaisuus. Liikennevirastossa on ymmärretty ylläpitoprosessien tärkeys ja 

mietitty vaihtoehdoiksi seuraavia:  
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1.) Hajautettu malli (kuva 27) 

Tässä mallissa joukkoliikennetoimijat toimittavat pysäkki-, linja-, reitti- ja 

aikataulutiedot joukkoliikenteen koontitietokantaan, josta tieto siirtyy Digiroadiin 

lähes reaaliajassa.  Mallissa pyritään siihen, että pysäkkitieto toimitetaan vain 

yhteen kertaan. Jos koontikannan toimiminen Master -järjestelmänä ei kuitenkaan 

onnistu, on vaarana, että kunnille tulee kaksi ohjelmaa ja kaksi käyttöliittymää 

opeteltavaksi ja ylläpidettäväksi. Kuntien resurssit toimittaa tietoa kahteen 

järjestelmään ovat kuitenkin rajalliset. (Liikennevirasto 2012) 

 

Kuva 27: Hajautettu malli pysäkkitiedon toimitukselle (Liikennevirasto 2012) 

2.) Yhteinen karttakäyttöliittymä (kuva 28) 

Digiroad 2:een on suunnitteilla helppokäyttöinen karttakäyttöliittymä, jossa 

Digiroad -aineistoa voidaan ylläpitää. Samaa karttakäyttöliittymää voitaisiin 

hyödyntää myös joukkoliikenteen koontikannan ylläpitoon. Kun 

joukkoliikennetoimija tekee muutoksia pysäkkeihin, linjoihin tai reitteihin, 

siirtyvät tiedot välittömästi sekä Digiroad -aineistoon että joukkoliikenteen 

koontitietokantaan. Vastavuoroisesti joukkoliikennetoimijalla on aina käytössään 
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ajantasainen Digiroad -aineisto tie- ja katuverkon osalta. Kahden kehityshankkeen 

yhdistämiseen liittyy kuitenkin aina riskejä ja sovelluksesta saattaa tulla liian 

raskas toteuttaa ja käyttää. Lisäksi jos Digiroad 2 tai uusi koontikanta 

myöhästyvät, voi sillä olla negatiivisia heijastusvaikutuksia toiseen järjestelmään. 

(Liikennevirasto 2012) 

Kuva 28: Yhteinen karttakäyttöliittymä (Liikennevirasto 2012) 

5.4 HSL - Helsingin seudun liikenne 

HSL eli Helsingin seudun liikenne on kuntayhtymä, joka vastaa Helsingin seudun 

joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta.  Sen jäsenkuntia ovat Helsinki, 

Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo ja Vantaa. HSL vastaa 

jäsenkuntiensa joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä ja 

matkustajainformaatiosta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 

laatimisesta. (Helsingin seudun liikenne 2013) 

HSL toimittaa pysäkkiaineistonsa nykyiseen Digiroadiin neljä kertaa vuodessa, eli 

yhtä usein, kuin Digiroad - aineisto julkaistaan. Se lähettää tiedot niin 

pysäkkitietojen muutoksista kuin koko pysäkkitietokannasta Dat -
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tekstitiedostoina, jotka Digiroad -operaattori pystyy käsittelemään melko 

vaivattomasti. Operaattori tallentaa niistä tarvittavat tiedot itselleen ja vie 

muutostiedot manuaalisesti Digiroadiin. Tähän prosessiin menee noin yksi 

henkilötyöpäivä, joten päivitys on melko vaivatonta HSL:n ollessa kuitenkin 

verrattain iso toimija. (Salmela 2013) 

Jatkossa, kun Digiroad 2-aineisto pyritään saamaan reaaliaikaiseksi, on HSL:n 

päivitettävä pysäkkitietonsa Liikennevirastolle useammin. Digiroad - 

ylläpitovastaava, Paula Salmela, ei uskonut tässä olevan ongelmaa, sillä HSL:llä 

on käytössä laajat henkilöresurssit ja he ajavat päivitykset omiin järjestelmiinsä 

jatkuvasti, joten reaaliaikaista tietoa on aina saatavilla. Eräs vaihtoehto on myös 

automaattisen päivitysprosessin luominen HSL:n järjestelmistä Digiroad 2 - 

järjestelmään, mutta tästä ei ole vielä keskusteltu asianosaisten kanssa, ja ei ole 

varmaa, löytyykö järjestelylle perusteltua tarvetta. (Salmela 2013) 

HSL:n reitti- ja pysäkkitietojen hallinta on esimerkillisellä tasolla. Matkustajalle 

on olemassa helppokäyttöinen reittiopas, josta eri liikennemuotojen (bussi, 

raitiovaunu, metro, paikallisjuna) lähtöajat nähdään pysäkkikohtaisesti minuutin 

tarkkuudella ja reittejä on mahdollista muodostaa katuosoitteen perusteella 

kuuden kunnan sisällä. Reittiopas nauttii käyttäjiensä vahvaa luottamusta. Opas 

näyttää myös kävelymatkat lähimmälle pysäkille sekä arvioidun kävelyajan. 

HSL:n reittioppaan rajapinta on käytössä jo useissa kymmenissä eri sovelluksissa, 

jotka ovat tyypillisesti pienten kehittäjäryhmien toteuttamia mobiilisovelluksia. 

Ne ovat ladattavissa joko ilmaiseksi tai pientä kertakorvausta vastaan 

mobiilisovellusten verkkokauppapalveluista. (Bäckström & al. 2012) 

5.5 Piletti - maksujärjestelmä ja pysäkkitietokyselyn pilottihanke 

Piletti on toimivaltaisten joukkoliikenneviranomaisten yhteinen lippu- ja 

maksujärjestelmä, joka on tarkoitus ottaa käyttöön useassa Suomen kaupungissa 

vuoden 2014 aikana. Kyseisen järjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen ollaan 

Liikenneviraston toimesta perustamassa osakeyhtiö Piletti Oy kesään 2013 

mennessä ja järjestelmän toimittaja on tarkoitus valita kesällä 2013. (Bäckström & 

Kanerva 2013) 
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Kesäkuusta 2014 lähtien toimivaltaisen viranomaisen on hankittava 

joukkoliikennepalvelut kilpailuttamalla, jos joukkoliikenteen järjestämisessä on 

mukana julkista tukea. Piletti -järjestelmän kilpailuttaminen erillisenä, 

joukkoliikennepalveluista erotettuna kokonaisuutenaan, varmistaa etenemisen 

kohti hallitusohjelman ja liikennepoliittisen selonteon linjaamia lippu- ja 

maksujärjestelmien yhteiskäyttöisyyden tavoitteita. Piletti on hankkeen työnimi, 

joka tullaan vaihtamaan järjestelmän toteutusvaiheessa. (Bäckström & Kanerva 

2013) 

Valtuutuksen Liikennevirastolle järjestelmän hankintaan antoivat yhteensä 21 

kaupunkia tai kaupunkien hallinnoimaa liikenneyhtymää. Yhtymiä käsitellään 

jatkossa liikennöinnistä vastaavan kaupungin nimellä. Tässä työssä nämä 

kaupungit jaoteltiin vielä kahteen kategoriaan sen mukaan, miten 

bussipysäkkitieto niistä siirtyy tällä hetkellä Liikenneviraston tietokantoihin. 

(Bäckström & Kanerva 2013) 

Jaottelu tehtiin seuraavasti: 

1. Kaupungit, joista pysäkkitieto siirtyy jatkuvasti Liikenneviraston järjestelmiin, 

ja 

2. Kaupungit, joista pysäkkitieto ei päivity Liikenneviraston järjestelmiin riittävän 

usein. 

Jaottelu on esitetty tarkemmin taulukossa 5: 
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Taulukko 5: Tiedonsiirto kaupungeista Liikenneviraston järjestelmään 

Ryhmä 1:  

tiedonsiirto toimii 

Ryhmä 2:  

tiedonsiirto ei toimi 

1. Joensuu - liikenneyhtymä 

(Joensuu, Kontiolahti ja Liperi) 

2. Kotka 

3. Lappeenranta 

4. Oulu - liikenneyhtymä 

(Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, 

Muhos, Oulu ja Tyrnävä) 

5. Tampere 

(Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, 

Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja 

Ylöjärvi) 

6. Turku - liikenneyhtymä 

(Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, 

Rusko ja Turku) 

7. Vaasa 

1. Hämeenlinna - liikenneyhtymä 

(Hattula, Hämeenlinna, Janakkala) 

Imatra 

2. Imatra 

3. Jyväskylä -liikenneyhtymä 

(Jyväskylä, Laukaa, Muurame) 

4. Kajaani 

5. Kemi 

6. Kokkola 

7. Kouvola 

8. Kuopio - Siilinjärvi  

- liikenneyhtymä 

(Kuopio ja Siilinjärvi) 

9. Lahti - liikenneyhtymä 

(Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, 

Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, 

Orimattila, Padasjoki ja Sysmä) 

10. Pori - yhtymä 

(Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Pori 

ja Ulvila) 

11. Rovaniemi 

12. Salo 

13. Savonlinna 

14. Seinäjoki 

Lähde: Johansson 2013 
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Ryhmän 2 kaupunkeihin oltiin yhteydessä helmi-maaliskuussa 2013 ensin 

puhelimella ja myöhemmin niihin lähetettiin sähköpostilla linkki Webropol -

pohjaiseen kyselyyn (Liite II), jolla pyrittiin kartoittamaan bussipysäkkitiedon 

nykytilaa kaupungissa ja sen toimitusmahdollisuutta Liikenneviraston 

järjestelmiin. Vastausprosentti oli 100 %. Puhelimella suoritettujen haastattelujen 

ja Webropol -kyselyn tulokset yhdistettiin ja tulokset esitettiin taulukkomuodossa 

(Liite III, taulukko 1). 

Piletti -kaupunkien osalta tärkeintä oli selvittää ja varmistaa, miten nykyiset 

pysäkkitiedot saadaan Liikenneviraston järjestelmiin tarvittavassa laajuudessaan 

sekä riittävän nopeasti, jotta yhteinen lippu- ja maksujärjestelmä voidaan ottaa 

niissä käyttöön vuonna 2014. Toistaiseksi pysäkkitiedot toimitetaan vielä 

nykyiseen Digiroad - järjestelmään, mutta tulevaisuudessa kaupungit tulevat 

saamaan käyttöönsä Piletti -ohjelmiston käyttöliittymän, mikä helpottaa tietojen 

päivittämistä Liikennevirastolle. Oletuksena oli myös, että nämä kaupungit ovat 

motivoituneita toimittamaan pysäkkitietonsa, sillä ne hyötyvät tietojen 

toimittamisesta saadessaan vastavuoroisesti käyttöönsä yhteisen lippu- ja 

maksujärjestelmän. 

5.5.1 Yleisiä havaintoja kyselyistä 

Kyselyjen tuloksista selvisi, että kaupunkien pysäkkitiedon taso on hyvin 

vaihteleva. Toisilla pysäkkitietoa on hyvin saatavilla ja sen tietosisältö on riittävän 

kattava, toisilla taas tietoa on niukalti tai tietojen sisältö on puutteellinen. Vain 

kahdella kaupungilla on tarvittavat tiedot bussipysäkeistään. Muilla on joko pieniä 

tai suurempia puutteita niin sijainti-, nimi- kuin liikennöinti-suuntatiedoissakin, 

jotka kaikki ovat linja-autoreittien muodostuksen kannalta olennaisia tietoja. 

Lisäksi huomattiin, että kaupungit tarvitsevat selkeän ohjeistuksen siitä, mitä 

tietoja ja millaisessa muodossa bussipysäkeistä on löydyttävä. 

Viidellä kaupungilla, Jyväskylällä, Kouvolalla, Kuopiolla, Lahdella ja 

Savonlinnalla, hyödyntämis- ja käyttöoikeudet pysäkkitietoon ovat joko epäselvät 

tai rajoitetut. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin bussipysäkkitiedot ovat 

liikenteenharjoittajan tai Matkahuollon ylläpitämässä järjestelmässä, mutta 
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osapuolet eivät ole keskenään sopineet siitä, saako kaupunki luovuttaa tietojaan 

Liikennevirastolle ja näin hyödyntää liikenteenharjoittajan pysäkkitietokantaa. 

Välillä liikenteenharjoittaja saattaa suoraan kieltää tietojen luovuttamisen 

eteenpäin, joten tilanne on syytä selvittää. Jos kaupungilla ei ole käyttö- ja 

hyödyntämisoikeuksia pysäkkitietoihinsa, tulee Liikenneviraston harkita tietojen 

ostamista liikenteenharjoittajalta. 

5.5.2 Kaupunkien ryhmittely 

Kaupungit jaoteltiin pysäkkitiedon sisällön kattavuuden ja laadun perusteella 

neljään ryhmään. Tämä on havainnollistettu kuvassa 29: 

 

 

Kuva 29: Piletti -kaupunkien ryhmittely pysäkkitiedon sisältötason perusteella 
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1. Ei rekisteriä 

Salon kaupungilla ei ole minkäänlaista rekisteriä pysäkeistään, joten sen kohdalla 

tulee pohtia, onko järkevintä ostaa pysäkkitiedot liikenteenharjoittajalta. Muussa 

tapauksessa Liikenneviraston täytyy ohjeistaa ja auttaa Saloa pysäkkitietojen 

hankinnassa. 

2. Puutteita 

Kuudella kaupungilla on kohtalaisia puutteita pysäkkitiedoissaan. Nämä 

kaupungit ovat Imatra, Kokkola, Kouvola, Lahti, Rovaniemi ja Seinäjoki. 

Kullakin kaupungilla on olemassa vaihtelevat määrät pysäkkitietoa, mutta tiedot 

eivät ole riittävän kattavat, vaan niissä on paljon aukkoja ja osa tiedosta on 

vanhentunutta. Näillä kaupungeilla esimerkiksi kaikki pysäkit eivät löydy niiden 

omasta tietokannasta, pysäkeistä ei ole mitattu koordinaatteja tai pysäkkien 

katuosoitteet eivät ole riittävän tarkkoja. 

Tämän ryhmän kohdalla on tärkeintä korjata puutteet ja virheet 

pysäkkiaineistosta. Kaikista pysäkeistä tulee hankkia koordinaattitiedot 

esimerkiksi muunnosohjelman avulla tai GPS -laitteella mittaamalla. 

Vanhentuneet pysäkkitiedot tulee päivittää tai poistaa, ja tietojen sisältö sekä 

laatutaso saattaa riittävälle tasolle. Liikenneviraston tulee olla yhteydessä tähän 

ryhmään ja sopia niiden kanssa toimenpideaikataulusta, jotta ne aktivoituvat 

hankkimaan riittävät tiedot pysäkeistään, jos eivät ole sitä vielä tehneet. 

3. Pieniä puutteita 

Tähän ryhmään kuuluu viisi kaupunkia: Hämeenlinna, Kajaani, Kemi, Jyväskylä 

ja Kuopio. Kaupungeilla on olemassa hyvin kattavat tiedot pysäkeistään. 

Tiedoissa on pieniä puutteita siihen verrattuna, mitä tietoja pysäkeistä 

Liikenneviraston tietokantaan tarvitaan, mutta puutteiden korjaaminen ei vaadi 

suurta työpanosta.  
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4. Kunnossa 

Kahdella kaupungilla, Porilla ja Savonlinnalla, pysäkkitiedon sisältö on riittävä ja 

tiedot ovat järjestelmällisessä muodossa kaupungin omassa 

paikkatietojärjestelmässä. Tämän ryhmän kaupungit eivät vaadi juurikaan 

toimenpiteitä pysäkkitiedon osalta. Ainoastaan Savonlinnan kohdalla on tietojen 

hyödyntämis- ja käyttöoikeus selvitettävä. 

Liitteessä IV, taulukossa 1, on vielä esitetty kunkin kaupungin pysäkkitiedon taso 

erikseen, sekä määritelty tarvittavat toimenpiteet ja käyttö- ja 

hyödyntämisoikeuksien selvitystarve kaupunkikohtaisesti. Huomionarvoista on 

vielä se, että Liikenneviraston tulee varmistaa liikenneyhtymien sisäinen 

pysäkkitiedon taso. Kyselyä suoritettaessa kävi ilmi, ettei esimerkiksi Lahdella ole 

riittäviä pysäkkitietoja liikenneyhtymään kuuluvista kunnista (Asikkala, Hartola, 

Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki ja 

Sysmä). Lahden joukkoliikenneyhteyshenkilö oli kuitenkin valmis tarkistamaan 

näiden kuntien pysäkkitiedot ja laittamaan ne ajan tasalle. Muut samankaltaiset 

tilanteet on hyvä kartoittaa, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. 

5.5.3 Toimenpidemalli 

Kuvassa 30 on esitetty kahdeksan toisiaan seuraavaa vaihetta, joiden mukaan 

Piletti - kaupunkien pysäkkitietojen kerääminen tulee suorittaa: 
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Kuva 30: Piletti -kaupunkien pysäkkitietojen hankinta 

Pysäkkitiedon hankinnan tulee edetä seuraavasti: 

1. Selvitetään epäselvyydet viiden kaupungin pysäkkitiedon käyttö- ja 

hyödyntämisoikeuksissa. 

2. Ostetaan tiedot mahdollisesti liikenteenharjoittajalta, jos kaupungilla ei ole 

käyttö- ja hyödyntämisoikeuksia pysäkkitietoonsa tai kaupungin omat 

pysäkkitiedot ovat hyvin vajavaiset. 

3. Tarkistetaan pysäkkitietojen sisältö ja täydennetään puuttuvilta osiltaan. 

Tiedoista tulee löytyä vähintään pysäkin koordinaatit, nimi sekä suuntatieto. 

4. Tarkistetaan tiedot uudelleen, jotta tietosisältö on varmasti riittävän laaja. 

5. Saatetaan tiedot oikeaan muotoon. 

6. Annetaan pysäkeille maksuvyöhyketiedot. 

7. Syötetään tiedot Piletti-järjestelmään. 

8. Tallennetaan tiedot Digiroadiin. 
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Liikennevirasto ohjaa ja ohjeistaa kaupunkeja sekä valvoo toimenpiteiden 

sujuvuutta ja sopii toimenpiteiden aikataulusta kaupunkien kanssa. Tarvittaessa 7. 

vaihe jätetään väliin ja tiedot syötetään suoraan Digiroadiin, jos Piletti -

järjestelmä ei valmistu ajallaan.  

5.6 Muut kunnat ja kaupungit 

Piletti -järjestelmän ja HSL:n ulkopuolella olevat kunnat ja kaupungit asettivat 

oman haasteensa pysäkkitiedon keräämisen osalta, sillä niillä ei ole yhteisen 

maksujärjestelmän saamiseen liittyvää motivaatiota pysäkkitiedon tuottamiseen. 

Näihin kuntiin ja kaupunkeihin (244 kpl) ja oltiin yhteydessä maalis-huhtikuussa 

2013 pysäkkitiedon tilan selvittämiseksi joko puhelimella tai sähköpostilla. 

Kaikki kunnat ja kaupungit tavoitettiin viittä lukuun ottamatta. 

Selvityksessä käytettiin Excel-pohjaista kyselylomaketta (LIITE V) ja soittamisen 

hoitivat telemarkkinointiyritys Toteemi Oy:n työntekijät. Kyselyn tiedot koottiin 

yhteen Excel-taulukkoon, joka on esitettynä liitteessä VI kuuden ensimmäisen 

kunnan ja kaupungin osalta. Loput kunnat ja kaupungit jätettiin liitteestä pois, 

sillä muuten siitä olisi tullut kymmeniä sivuja pitkä. 

Pysäkkitietokyselyllä saatiin kuntien ja kaupunkien pysäkkitietojen hallinnasta ja 

tietojen kattavuudesta vaihtelevat määrät tietoa. Se antoi kuitenkin hyvän 

kokonaiskuvan siitä, missä pysäkkitiedonhallinnan osalta ollaan menossa kuntien 

ja kaupunkien osalta. Kyselystä selvisi myös, että haastattelun kohteena oleva 

kunnan tai kaupungin joukkoliikenteestä vastaava virkamies ei aina edes itse 

tiennyt, miten kattavat tiedot heillä on bussipysäkeistään tai missä pysäkkitieto 

sijaitsee. Näissä tapauksissa virkamies lupasi aloittaa asian selvityksen. Osa heistä 

pyysi myös saada kyselyn sähköpostilla, jotta heille jäi aikaa etsiä vastauksia ja 

selvittää kuntansa tai kaupunkinsa pysäkkitiedonhallinnan nykytilaa. Usea kunta 

ja kaupunki merkittiin myös kuuluvaksi ryhmään, johon tulee olla yhteydessä 

vielä toistamiseen, jotta pysäkkitietojen sisällön ja -hallinnan todellinen tila 

saadaan selvitettyä. Niihin otettiin uudelleen yhteydettä 1-2 kuukauden sisällä 

puhelinhaastattelusta. 
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Kyselyn perusteella selvisi myös, että noin puolella kunnista ja kaupungeista ei 

ole ollenkaan omia bussipysäkkejä, vaan ELY -keskus hallinnoi pysäkkirekisteriä 

ja pysäkkien kunnossapitoa. Tällöin kunnalla tai kaupungilla ei ole pysäkkejä 

katuverkollaan, vaan ne sijaitsevat valtion omistamilla maanteillä, jolloin tiedot 

pysäkeistä tulevat Liikenneviraston tietokantaan suoraan tierekisteristä. Tässä 

kohtaa heräsi kuitenkin epäilys tiedon paikkansapitävyydestä, sillä usein kunnalla 

tai kaupungilla on keskustassa tai taajamassa kunnossapitovastuullaan esimerkiksi 

linja-autoasema, mutta sitä ei mielletä aina bussipysäkiksi. Tällaisen tiedon 

ilmoittaneisiin kuntiin ja kaupunkeihin tulee olla yhteydessä uudelleen, jotta 

varmistuu, että annetut tiedot pitävät todella paikkansa. 

5.6.1 Pysäkkitiedon sisältövaatimukset 

Kyselyn aktivoimina useat kunnat ja kaupungit kysyivät mihin ja milloin 

pysäkkitiedot tulee toimittaa sekä pyysivät oma-aloitteisesti lisäohjeita 

pysäkkitietojen hankkimisesta ja niiden sisältövaatimuksista. Niihin toimitettiin 

alustavat ohjeet kyselyprosessin rinnalla ja niiden lähettämät 

pysäkkitietodokumentit toimitettiin eteenpäin Digiroad -operaattorille. Näissä 

tilanteissa huomattiin kuitenkin, että lähes jokaisen tietojaan toimittaneen kunnan 

ja kaupungin pysäkkitiedot olivat puutteelliset vähintään pysäkkien nimeämisen 

osalta. Tämä vahvisti käsitystä siitä, että jotta pysäkkitieto saadaan 

kokonaisuutenaan kuntoon, Liikenneviraston tulee laatia toimiva ja 

helppolukuinen ohjeistus pysäkkitiedon keräämisestä. 

Kuvassa 31 on esitetty suppeasti, mitä tietoja pysäkeistä tarvitaan: 
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Kuva 31: Tarvittavat pysäkkitiedot 

1. Pysäkin nimi (pakollinen): 

Bussipysäkki voidaan nimetä esimerkiksi paikan mukaan tai katuosoitteen 

mukaan. Pysäkin nimi voi olla esimerkiksi "Keskustie", "Valtakatu 23", 

"Kaupungintalo" tai "Keskuspuisto". 

2. Sijaintitieto koordinaatteina (pakollinen): 

Pysäkin sijaintitiedon tulisi olla saatavina koordinaatteina, mieluiten EUREF-FIN 

tai KKJ3- koordinaatistossa. Tiedot voivat olla myös kartalla, mutta kartan pitää 

olla siinä muodossa, että koordinaatit on helppo lukea siitä.  

3. Suuntatieto (pakollinen): 

Suunta tulee ilmoittaa asteina. (Pohjoinen = 0 astetta, täysi kierros = 360 astetta) 

Asteiden tulee kasvaa kellon suuntaan. Pysäkistä on hyvä ilmoittaa suunta myös 

kansalaisen näkökulmasta, esimerkiksi itään, länteen, keskustaan, Tampereen 

suuntaan, ja niin edelleen. Tämä tieto ei ole kuitenkaan pakollinen. 
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4. Muut tiedot (vapaaehtoiset) 

Muita toimitettavia pysäkkitietoja ovat: valtakunnallinen ID, ylläpitäjän tunnus, 

pysäkin tunnus kansalaiselle, tienumero, kunnan numero, pysäkin tyyppi, pysäkin 

varusteet ja pysäkin saavutettavuus. 

5.6.2 Pysäkkitiedon haluttu toimitusmuoto ja tietosisällön nykytila 

Erilaisia tapoja hallita bussipysäkkitietoa kuntien ja kaupunkien sisällä on useita. 

Toisilla tieto on manuaalisessa muodossa, eli paperilla, osalla Excel-taulukossa ja 

pienellä osalla on käytössään oma paikkatietojärjestelmä. Kunnilta ja 

kaupungeilta kysyttiin myös, missä muodossa he haluaisivat toimittaa 

bussipysäkkitietonsa Liikennevirastolle. Suurin osa vastaajista (yli 60 %), kertoi 

toimittavansa tiedot mieluiten Excel-muotoisena tiedostona sähköpostin liitteenä. 

Lisäksi toimitustavaksi toivottiin Digiroad:n tarjoamaa ylläpitosovellusta, 

paikkatietojärjestelmän tuottamaa tietomuotoa (GIS - muoto, esimerkiksi 

MapInfo, Shape tai DVG) sähköpostin liitteenä ja useampi pienempi kunta toivoi 

voivansa lähettää tiedot suoraan sähköpostin tekstikentässä. Pysäkkitietokyselyä 

suunniteltaessa oli oletuksena, että suuremmat kunnat ja kaupungit haluavat 

rajapinnan omasta pysäkkitietojärjestelmästään Liikenneviraston järjestelmään, 

mutta kysely osoitti, ettei yksikään niistä toivo toistaiseksi tällaista ratkaisua. 

Kyselyllä selvitettiin myös kuntien ja kaupunkien olemassa olevan pysäkkitiedon 

laajuutta ja laatua, eli mitä tietoja niiden hallinnoima pysäkkitieto tarkalleen 

ottaen sisältää ja kuinka laadukasta tieto on. Pysäkkitiedon tietosisällön taso 

vaihtelee paljon kunnittain ja kaupungeittain. Toisilla on saatavissa kaikki 

tarvittavat tiedot bussipysäkeistä, eli koordinaatit, nimi sekä liikennöintisuunta, 

toisilla taas pelkästään koordinaatit, karttakuva tai katuosoitteet pysäkeistä. 

Kuntien ja kaupunkien sisäisessä tietojen hallinnassa ja päivitysaktiivisuudessa 

havaittiin myös olevan eroja: useat kunnat ja kaupungit kertoivat, että osa niiden 

pysäkkitiedosta on varmuudella vanhentunutta ja pysäkkirekisteri ei sisällä 

kaikkia pysäkkejä, sillä ne eivät ole päivittäneet tietojaan pitkään aikaan 

esimerkiksi resurssien puutteesta johtuen. Sen sijaan osa kunnista ja kaupungeista 
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ovat vuoden sisällä tehneet laajan kartoituksen alueensa pysäkeistä, jolloin kaikki 

niiden pysäkkirekisterin sisältämä tieto on varmasti oikeaa. 

Kuntia ja kaupunkeja ei lähdetty kategorisoimaan tarkemmin nykyisen tietotason 

näkökulmasta, sillä todellisen tietotason selvittäminen olisi vaatinut laajempia 

toimenpiteitä. Lisäksi laki velvoittaa kuntia ja kaupunkeja hankkimaan tarvittavat 

pysäkkitiedot, joten laadun tarkemman selvittämisen sijaan keskityttiin siihen, 

miten Liikennevirasto voi helpottaa ja ohjata niiden pysäkkitiedon keräämistä ja -

hankintaa. 

5.6.3 Ryhmäjaot ja päivitysprosessikuvaukset 

Suoritettu pysäkkitietokysely ja sen pohjalta tehdyt havainnot antoivat hyvän 

pohjan kuntien ja kaupunkien jaottelemiseksi eri ryhmiin. Jaottelukriteerien 

päättäminen ei ollut helppoa, mutta lopulta kunnat ja kaupungit päädyttiin 

jaottelemaan sen mukaan, miten monta pysäkkiä niillä on katuverkollaan. Samalla 

pysäkkimäärä korreloi sitä, miten aktiivisesti Liikenneviraston tulee jatkossa pitää 

niihin yhteyttä, jotta pysäkkitiedon päivitysprosessit saadaan toimimaan. 

Kuntien ja kaupunkien jaottelu pysäkkimäärän mukaan on esitetty tarkemmin 

taulukossa 6: 

Taulukko 6: Kuntien ja kaupunkien luokittelu pysäkkien lukumäärän mukaan 

 

1. Kunnat ja kaupungit, 

joilla ei ole omia 

pysäkkejä katuverkollaan 

 

2. Kunnat ja kaupungit, 

joilla on 1-10 omaa 

pysäkkiä 

 

3. Kunnat ja kaupungit, 

joilla on yli 10 omaa 

pysäkkiä 

 

Ensimmäiseen ryhmään kuuluu noin 120 kuntaa ja kaupunkia, eli noin puolet 

koko otannasta. Koska yhteydenpito kuntiin ja kaupunkeihin kyselyn tiimoilta 

jatkuu edelleen, luku saattaa hieman muuttua. Loput kunnista ja kaupungeista 
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kuuluvat ryhmään 2 ja 3, joiden tarkempi jaottelu tullaan suorittamaan vielä 

myöhemmin, kun pysäkkien tarkka lukumäärä per kunta tai kaupunki varmistuu.  

1. Ei omia pysäkkejä 

Tähän ryhmään sijoitettiin kunnat ja kaupungit, joilla ei ole omia pysäkkejä 

katuverkollaan. Kuten aiemmin mainittiin, ryhmään kuuluville kunnille ja 

kaupungeille tulee vielä lähettää varmistuskysely siitä, ettei esimerkiksi linja-

autoasema bussipysäkkinä ole jäänyt niiltä huomioimatta. Tämän jälkeen niille 

lähetetään noin vuoden välein sähköpostitse kysely, jossa tiedustellaan muutoksia 

pysäkkien omistajuudessa tai onko uusia pysäkkejä perustettu kunnan tai 

kaupungin katuverkolle. 

Kuvassa 32 on esitetty prosessikuva siitä, miten päivitysprosessi tulee toimitaan, 

jos kunnalla tai kaupungilla ei ole pysäkkejä omistuksessaan: 

 

Kuva 32: Prosessikuva pysäkkitiedon päivityksistä - ei omia pysäkkejä 

Digiroad - yhteydenpito lähettää kerran vuodessa sähköpostin kunnalle, jolla ei 

ole toistaiseksi pysäkkejä omistuksessaan. Kunta vastaa kyselyyn ja operaattori 

vastaanottaa tiedot. Jos kunta ei vastaa määräaikaan mennessä, yhteydenpito 

lähettää muistutusviestin tai ottaa puhelimitse yhteyttä, jotta pysäkkitiedot 

saadaan päivitettyä. Jos tietoihin on tullut muutoksia, ne tallennetaan Digiroad -
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sovellukseen. Sovellus tallentaa ja julkaisee tiedot ja lähettää ne automaattisesti 

joukkoliikenteen koontikantaan. Jos kunnassa ei ole tapahtunut muutoksia 

pysäkkitiedoissa, toimenpiteitä ei tarvita. 

2. 1- 10 omaa pysäkkiä 

Tähän ryhmään sijoitettiin kunnat ja kaupungit, joilla on vain vähän, 1-10, 

pysäkkiä katuverkollaan. Ryhmän pysäkkitiedon ylläpito ei vaadi kovin paljon 

toimenpiteitä, sillä kun pysäkkejä on vähän, on myös katuverkon osuus kunnassa 

tai kaupungissa pieni, eikä muutoksia pysäkkeihin tapahdu kovinkaan usein. 

Yhteyttä on kuitenkin hyvä pitää tähän ryhmään kaksi kertaa vuodessa. Nämä 

kunnat ja kaupungit voivat toimittaa tietonsa joko sähköpostin tekstiosiossa, 

Excel-taulukossa sähköpostin liitteenä ja Digiroad -ylläpitosovelluksen kautta. 

Ryhmän 2 pysäkkitiedon päivitysprosessit on esitetty kuvassa 33: 

 

Kuva 33: Prosessikuva pysäkkitiedon päivityksistä - 1-10 pysäkkiä 
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Prosessi 1: 

Jos kunta käyttää ylläpitosovellusta, Digiroad - yhteydenpito lähettää kunnalle 

sähköpostin, jossa pyydetään sitä päivittämään ja tarkistamaan pysäkkitietonsa 

ylläpitosovelluksen kautta. Kunta päivittää tietonsa, operaattori tarkistaa tietojen 

laadun, Digiroad -sovellus tallentaa ja julkaisee tiedot ja siirtää ne automaattisesti 

joukkoliikenteen koontikantaan. Jos päivitystä tai tietojen tarkistusta ei tapahdu 

ylläpitosovelluksessa määräajan kuluessa, Digiroad -yhteydenpito lähettää 

muistutusviestin ja tarvittaessa soittaa kuntaan sen aktivoimiseksi. 

Prosessi 2: 

Digiroad - yhteydenpito lähettää sähköpostiviestin kunnalle, jossa kysytään 

pysäkkitietojen muutoksista. Kunta vastaa sähköpostilla ja operaattori tallentaa 

muutokset Digiroadiin. Sovellus tallentaa ja julkaisee tiedot ja lähettää ne 

automaattisesti joukkoliikenteen koontikantaan. Jos sähköpostiviestiin ei saada 

vastausta määräaikaan mennessä, Digiroad -yhteydenpito lähettää 

muistutusviestin tai soittaa kuntaan. 

Prosessi 3: 

Digiroad - yhteydenpito pyytää kuntaa päivittämään tietonsa ja lähettämään uuden 

Excel -lomakkeen pysäkeistään. Jos vastausta ei saada määräaikaan mennessä, 

Digiroad -yhteydenpito ottaa kuntaan uudelleen yhteyttä sähköpostitse tai 

puhelimella. Muussa tapauksessa operaattori tarkistaa, että lähetetty Excel -

taulukko sisältää tarvittavat tiedot. Jos tiedoissa on puutteita, operaattori palauttaa 

tiedoston kunnalle takaisin korjausta varten. Jos tiedot ovat kunnossa, operaattori 

tallentaa tiedot Digiroadiin, sovellus tallentaa ja julkaisee tiedot ja lähettää 

automaattisen päivityksen myös joukkoliikenteen koontikantaan. 

3. Yli 10 omaa pysäkkiä 

Tähän ryhmään kuuluvat kunnat ja kaupungit, joilla on yli 10 pysäkkiä 

katuverkollaan. Koska pysäkkejä on paljon, on pysäkkitietojen hyvin tärkeää olla 

järjestelmällisesti oikeassa muodossa, sillä muuten niiden käsittely muodostuu 
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Liikenneviraston päässä hyvin mutkikkaaksi ja aikaa vieväksi prosessiksi. Tämän 

takia mahdollisuutta toimittaa pysäkkitiedot sähköpostin tekstikentässä ei enää 

tälle ryhmälle tarjota, vaan Excel-lomakkeen ja Digiroad -ylläpitosovelluksen 

käytön lisäksi kunta tai kaupunki voi lähettää pysäkkitietonsa GIS -muotoisena 

tiedostona sähköpostin liitteenä.  

Tässä ryhmässä Excel-tiedostomuotoa ja Digiroad - ylläpitosovellusta käyttävien 

kuntien osalta tietojen päivitysprosessit ovat lähes identtiset ryhmän 2 prosessien 

kanssa - ainoastaan Liikenneviraston lähettämien päivityspyyntöjen tiheys kasvaa 

kahdesta kerrasta vuodessa kolmeen kertaan vuodessa. Samoin GIS - 

tiedostomuotoa käyttäville kunnille ja kaupungeille lähetetään pyyntö päivittää 

pysäkkitietonsa kolme kertaa vuodessa. 

Ryhmän 3 pysäkkitiedon päivitysprosessit on esitetty kuvassa 34:  

 

Kuva 34: Prosessikuva pysäkkitiedon päivityksistä - yli 10 omaa pysäkkiä 

Koska prosessit 1 ja 3 ovat lähes identtiset ryhmän 2 vastaavien prosessien 

kanssa, voidaan kyseisen ryhmän toimintamalleja soveltaa myös näihin 
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prosessikuvauksiin vuosipäivitysten lukumäärää lukuun ottamatta. Prosessi 2 sen 

sijaan on muuttunut, joten se on kuvattu alla: 

Prosessi 2: 

Digiroad -yhteydenpito lähettää kunnalle muistutusviestin pysäkkitietojen 

päivityksestä. Kunta lähettää uuden GIS -tiedoston pysäkkitiedoistaan 

operaattorille. Operaattori käsittelee tiedoston ja tallentaa tiedot Digiroadiin, 

sovellus tallentaa ja julkaisee tiedot ja lähettää ne automaattisesti joukkoliikenteen 

koontikantaan. Jos kunta ei aktivoidu sähköpostiviestistä määräaikaan mennessä, 

yhteydenpito lähettää uuden viestin ja soittaa kuntaan. 

Jotta Excel-pohjaisten tiedostojen tallennustyöt eivät muodostu turhan työlääksi 

Digiroad -operaattorille, tätä toimitusmuotoa käyttäville kunnille ja kaupungeille 

tullaan jatkossa lähettämään yhtenäinen lomakepohja pysäkkitietojen toimitusta 

varten. Tämä tulee helpottamaan myös kuntia ja kaupunkeja itseään, kun ne 

voivat syöttää tietonsa suoraan valmiiseen lomakkeeseen. Lomakepohjaa on 

valmisteltu Liikennevirastolla keväällä 2013 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön 

kesällä 2013. 

Kuvassa 35 on vielä esitetty tiivistäen edellä esitetty kunta- ja kaupunkijaottelu, 

tiedon toimitusmuodot sekä vuosipäivitysten lukumäärä:  
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Kuva 35: Pysäkkitiedon toimittaminen eri kunta- ja kaupunkiluokissa 

5.7 Prosessien omistajat 

Teoriaosassa käsiteltiin omistajien roolia prosessien hallinnassa. Märittämällä 

omistajat saadaan selkeys siitä, kenen vastuulle mikäkin prosessi tai sen osa 

kuuluu. Tässä luvussa on kuvattu prosessien omistajat eri pysäkkitiedon 

toimittajaryhmien ja Liikenneviraston joukkoliikenteen koontikannan välillä: 

HSL 

Kuvassa 36 on kuvattu karkealla tasolla pysäkkitiedon prosessit ja niiden 

omistajat HSL:n ja joukkoliikenteen koontikannan välillä:  
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Kuva 36: Prosessien omistajat - HSL 

HSL omistaa pysäkkitiedon keräämisprosessin sekä tietojen toimittamisprosessin 

Digiroadiin. Liikennevirasto taas omistaa tietojen käsittelyn ja tallennuksen 

prosessit Digiroadiin sekä tietojen tallennusprosessin joukkoliikenteen 

koontikantaan. 

Piletti-kaupungit 

Kuvassa 37 on kuvattu pysäkkitiedon prosessit ja niiden omistajat Piletti-

kaupunkien ja joukkoliikenteen koontikannan välillä:  

 

Kuva 37: Prosessien omistajat - Piletti -kaupungit 

Pysäkkitiedon keräämisen prosessi on jaettu kahteen osaprosessiin, joilla on eri 

omistajat: ohjeistamisen prosessin omistaa Liikennevirasto ja tuottamisen 

prosessin joko kaupunki tai liikenteenharjoittaja riippuen siitä, onko pysäkkitieto 

päädytty ostamaan liikenteenharjoittajalta.  Myös tietojen syöttöprosessin Piletti-
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järjestelmään omistaa joko kaupunki tai liikenteenharjoittaja samoin ehdoin kuin 

edellä mainittiin. Tietojen tallennuksen prosessin Digiroadiin ja joukkoliikenteen 

koontikantaan omistaa Liikennevirasto. 

Muut kunnat ja kaupungit 

Kuvassa 38 on kuvattu pysäkkitiedon prosessit ja niiden omistajat muiden kuntien 

ja kaupunkien ja joukkoliikenteen koontikannan välillä:  

 

Kuva 38: Prosessien omistajat - muut kunnat ja kaupungit 

Pysäkkitiedon keräämisen prosessin jakautuu kolmeen osaprosessiin, joilla on eri 

omistajat. Pysäkkitiedon keräämiseen liittyvän ohjeistusprosessin sekä kuntiin ja 

kaupunkeihin kohdistuvat yhteydenpito- ja päivitysmuistutusprosessit omistaa 

Liikennevirasto. Kunnat ja kaupungit taas omistavat pysäkkitiedon 

tuottamisprosessin sekä tietojen toimittamisprosessin Digiroadiin. Liikennevirasto 

omistaa tietojen vastaanoton, tarkistuksen ja käsittelyn prosessit sekä tiedon 

tallentamisprosessit Digiroadiin ja joukkoliikenteen koontikantaan. 



88 

 

5.8 Kokonaiskuva pysäkkitiedon prosesseista 

 

Kuva 39: Prosessikuva pysäkkitiedon liikkumisesta 

Kuvassa 39 on havainnollistettu eri kategoriat pysäkkitiedon lähteille sekä miten 

tieto tulee liikkumaan eri kunta- ja kaupunkiluokista sekä tierekisteristä 

Digiroadiin ja joukkoliikenteen koontikantaan. Kuten kuvassa näkyy, 

pysäkkitiedot saadaan Digiroadiin kolmesta kunta- ja kaupunkiluokasta, jotka 

ovat Piletti-kaupungit, HSL:n kuuluvat kaupungit sekä muut kunnat ja kaupungit. 

Piletti -ryhmä sekä muut kunnat ja kaupungit -ryhmä pitävät sisällään vielä 

muutamia alaluokkia. Lisäksi kuvasta näkyy, miten tiedot tieverkon pysäkeistä 

Digiroadiin tulevat ELY- keskuksen hallinnoimasta tierekisteristä kerran vuodessa 

ajettuina päivityksinä. Digiroad -järjestelmästä pysäkkitiedot siirtyvät 

Joukkoliikenteen koontitietokantaan automaattisena päivityksenä, josta Matka.fi -

palvelu saa tiedot käyttöönsä. Koontikannan tietoja on mahdollista hyödyntää 

myös erinäisten sovellusten pohjana. 
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6 POHDINTA JA SUOSITUKSET 

Tässä luvussa tiivistetään tutkimuksen tulokset ja arvioidaan niitä teoriatiedon 

valossa. Lisäksi annetaan suositukset toimenpiteistä sekä kunta ja 

kaupunkiryhmittäin että yleisellä tasolla, jotka Liikenneviraston tulee suorittaa 

saadakseen pysäkkitiedonhallinnan ja -prosessinsa toimimaan. Luvussa arvioidaan 

myös työn tulosten luotettavuutta ja esitetään lopuksi kokonaiskuva 

pysäkkitiedonhallinnasta prosessikartan muodossa. 

6.1 Yleistä pohdintaa 

Prosessien kehittäminen ja johtaminen ovat haastava kokonaisuus, jonka hallinta 

vaatii monipuolista osaamista ja tarkkaa prosesseihin paneutumista. Olemassa 

olevat prosessit on tärkeää analysoida ja kuvata mahdollisimman tarkasti, jotta 

niiden heikkoudet ja vahvuudet voidaan tunnistaa ja sen perusteella miettiä, mitä 

niissä tulee kehittää. Yleisesti ottaen prosesseista tulee pitää se, mikä on hyvää ja 

kehittää sitä, mikä ei toimi sekä tarvittaessa luoda uusia, korvaavia prosesseja 

entisten tilalle tai niitä täydentämään. Näin pyrittiin tekemään myös tässä työssä 

Liikenneviraston pysäkkitiedon prosessien osalta. 

Työn tulokset antoivat monenlaista ajateltavaa. Keskeisempänä nousi esille 

prosessien johtamisen tärkeys. Prosessit tarvitsevat toimiakseen aktiivista 

johtamista ja niiden toimintaa tulee valvoa - niiden ei voi olettaa toimivan vain 

omalla painollaan. Lisäksi, jotta prosesseja voidaan johtaa, on tärkeää määrittää 

niille omistajat, jolloin prosessista tai sen osasta on aina vastuussa tietty henkilö 

tai ryhmä. 

Liikenneviraston pysäkkitiedon prosessit ovat saaneet toimia pitkään omalla 

painollaan - niitä ei ole johdettu tai niiden toimintaa valvottu aktiivisesti. 

Tuloksena siitä ovat olleet esimerkiksi järjestelmien käyttövaikeudet ja niiden 

sisältämän pysäkkitiedon heikko laatu. Viraston pysäkkitiedon prosessit tulee 

mallintaa ja määrittää niille omistajat, jotta prosessien johtaminen helpottuu. 

Omistajat määritettiin ja prosessit mallinnettiin karkealla tasolla edellisessä 

luvussa, mutta määrittelyä on hyvä tarkentaa vielä osaprosessien osalta, jotta sekä 
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Liikennevirasto että pysäkkitiedon toimittaja tietävät, kenelle vastuu mistäkin 

prosessista tai sen osasta kuuluu ja prosessien vastuunjako selkeytyy. 

Prosessien tulee olla selkeitä ja avoimia. Liikenneviraston tulisi pystyä 

hahmottamaan pysäkkitiedon prosessikokonaisuudet entistä paremmin sekä 

viestimään niiden tarpeista avoimesti prosessin eri osapuolille niin, että jokainen 

toimija tietää, missä ollaan menossa ja mitä prosessi niiltä vaatii. Lisäksi prosessin 

eri osapuolten tulisi päästä vaikuttamaan siihen liittyviin päätöksiin, joten viraston 

sekä kuntien ja kaupunkien välille on hyvä luoda enemmän vuoropuhelua. 

Prosessin ydinelementteihin kuuluvat avoimuuden lisäksi kannustimet sekä takuut 

sen laadulle. Viraston tulee pystyä tarjoamaan kannustimia kunnille ja 

kaupungeille pysäkkitiedon toimittamisesta, jotta niillä säilyy halu ja motivaatio 

ylläpitää pysäkkitietojaan. Näin ollen pysäkkitiedon prosesseista tulee rakentaa 

erittäin laadukkaat, jotta joukkoliikenteen koontikannan tietosisällöstä saadaan 

niin kattava, että kunnat ja kaupungit kokevat saavansa lisäarvoa tiedon 

tuottamisesta voidessaan hyödyntää koontikannan tietoja myös itse. 

Prosesseille tulee valita myös mittarit, joilla niitä mitataan. Näin ollen myös 

Liikenneviraston pysäkkitiedon prosesseille on hyvä sopia ja asettaa mittarit, joilla 

niiden toimintaa tarkkaillaan. Näin prosessien toimintaa on helpompi seurata ja 

kehityskohteiden havainnointi helpottuu. Prosessien avoimuuden lisääminen, 

kannustimien tarjoaminen ja lisäarvon tuottaminen toimijoille yhdistettynä 

prosessien jatkuvaan mittaamiseen ja havainnointiin, auttavat Liikennevirastoa 

parantamaan prosessejaan jatkuvasti, jolloin myös kehittämisen ydintavoite tulee 

saavutettua. 

Prosessien kehittäminen vaatii pohjalleen hyvät suunnitelmat, joten 

Liikennevirastossa tulee vaihe vaiheelta miettiä ja hahmotella prosessikartta siitä, 

kuinka prosesseja lähdetään kehittämään ja uusia luomaan. Koko organisaatiolla 

tulee olla kehittämisen päämäärästä yhteiset tavoitteet, jotta kehitystyö onnistuu. 

Viraston tulee myös varata kehittämiseen riittävä määrä resursseja ja aikaa, sekä 

sitouttaa henkilöstö siihen, jotta hanke saadaan vietyä läpi. Apuna on hyvä 
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konsultoida esimerkiksi alan asiantuntijoita ja henkilöstöä, joilla on kokemusta 

kehitysprosessien läpiviemisestä.  

Lopputulos on se, joka ratkaisee, onko kehitystyössä onnistuttu. Liikenneviraston 

tapauksessa onnistumisen mittareina voidaan pitää joukkoliikenteen koontikannan 

pysäkkitietojen laatua sekä kaupunkien ja kuntien tyytyväisyyttä. Muita mittareita 

pidemmällä tähtäimellä voivat olla esimerkiksi joukkoliikenteen käyttäjämäärän 

kasvu sekä mobiilipohjaisten käyttösovellusten kehittyminen koontikannan 

tietojen pohjalle. 

6.2 Suositukset kunta- ja kaupunkiryhmittäin 

Seuraavaksi annetaan suositukset kunta- ja kaupunkiryhmittäin siitä, miten 

pysäkkitiedonhallinnan ja -prosessien osalta tulee lähteä etenemään ja mitä 

toimenpiteitä Liikenneviraston tulee suorittaa asiaan liittyen. 

6.2.1 HSL ja tierekisteri 

HSL:n ja tierekisterin tietojen siirtoa tulee jatkaa toistaiseksi vanhaan tapaan. 

Myöhemmin, kun Digiroad 2 järjestelmä on valmis, on molempien 

tiedonpäivitysprosessi hyvä tarkistaa ja tarpeen vaatiessa tihentää vuosipäivitysten 

lukumäärää. 

6.2.2 Piletti -kaupungit 

Piletti -kaupunkien pysäkkitietojen kuntoon saamisella on kiire. Piletti - lippu- ja 

maksujärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön jo ensi vuonna, joten pysäkkitiedot 

jokaisesta kaupungista on saatava Digiroadiin tämän vuoden aikana - mieluiten jo 

alkusyksystä. Tämä vaatii Liikennevirastolta aktiivista otetta.  

Suositeltavaa on, että kaupunkien yhteydenpitoon nimetään erikseen henkilö, joka 

antaa ohjeita pysäkkitietoon liittyen ja valvoo, että kyseiset kaupungit alkavat 

aktiivisesti keräämään tietoja katuverkkonsa pysäkeistä. Henkilön tulee lisäksi 

olla apuna hyödyntämis- ja käyttöoikeuksien selvittämisessä viiden kaupungin 

osalta ja arvioimassa mahdollista pysäkkitiedon ostotarvetta 

liikenteenharjoittajilta tai Matkahuollolta. 
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Kaupungit, joilla on täydet käyttö- ja hyödyntämisoikeudet pysäkkitietoonsa, 

ohjeistetaan pysäkkitietotalkoisiin, jossa tietosisällön aukot paikataan ja tiedot 

saatetaan oikeaan muotoon. Kaupungeille tulee laatia selkeä ohjeistus siitä, mitä 

kaikkea tietoa pysäkeistä tarvitaan ja missä muodossa sekä mihin tieto tulee 

toimittaa. Piletti - järjestelmän valmistuttua kaupungeille tulee antaa järjestelmän 

käyttökoulutus, jotta pysäkkitiedon toimitus tapahtuu jatkossa Digiroadin 

asemasta suoraan Piletti -järjestelmään. 

6.2.3 Muut kunnat ja kaupungit 

Suomen kunnissa ja kaupungeissa ei ole yleensä paljonkaan resursseja 

pysäkkitiedonhallintaa varten. Tämä on aiheuttanut sen, että pysäkkitietojen 

ilmoittaminen Liikennevirastolle on jäänyt usein taka-alalle tai unohtunut 

kokonaan. Suoritettujen kyselyiden myötä voitiin huomata, että kunnat ja 

kaupungit tarvitsevat säännöllistä yhteydenpitoa aktivoituakseen päivittämään 

pysäkkitietonsa, sillä moni niistä päivitti tietonsa välittömästi Liikenneviraston 

yhteydenoton jälkeen. Tämä vahvisti käsitystä siitä, että viraston tulee luoda 

toimivat yhteydenpitoprosessit jokaiseen kuntaan ja kaupunkiin, jotta ne 

päivittävät tietonsa Digiroadiin jatkossakin. Lisäksi viraston tulee pystyä 

viestimään tiedontuottamisen lisäarvoista, eli mitä kunnat ja kaupungit 

saavuttavat, kun ovat mukana tässä pysäkkitiedon ekosysteemissä. 

Noin puolet kunnista ja kaupungeista ilmoitti, ettei niillä ole omia pysäkkejä, vaan 

kaikki pysäkit sijaitsevat maanteillä, jolloin ELY - keskus hallinnoi niiden 

kunnossapitoa ja tiedot löytyvät tierekisterissä. Tämän tiedon paikkansapitävyys 

tulee vielä tarkistaa, sillä puhelinkeskusteluissa kuntien ja kaupunkien kanssa 

ilmeni, etteivät ne aina miellä esimerkiksi omistamaansa matkakeskusta tai linja-

autoasemaa bussipysäkiksi. Lisäksi, vaikka kunnan tai kaupungin kaikki pysäkit 

ovat tällä hetkellä ELY -keskuksen hallinnassa, tilanteet saattavat välillä muuttua: 

ELY -keskuksen hallinnoimia pysäkkejä saattaa kaavamuutosten myötä tulla 

kunnan tai kaupungin vastuulle tai ne saattavat perustaa pysäkin tai pysäkkejä 

katuverkolleen. Tämän takia myös näihin kuntiin ja kaupunkeihin tulee luoda 

toimivat tiedonpäivitysprosessit luvun 5.6 mukaisesti. 
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Niitä kuntia ja kaupunkeja, joilla on omia pysäkkejä katuverkollaan, tulee 

tiedottaa ja ohjeistaa pysäkkitiedon toimittamisesta lisää: mitä tietoja 

pysäkkitiedon tulee sisältää, millaisessa muodossa tieto tulee toimittaa sekä miten 

se tulee toimittaa ja milloin? Pohjatietona on hyvä käyttää suoritettua kyselyä, 

josta näkee suurpiirteittäin jokaisen kunnan ja kaupungin pysäkkitiedon tason 

sekä toivotun tiedontoimitustavan. 

Kun Suomen kunnat ja kaupungit on aktivoitu päivittämään omat pysäkkitietonsa 

Liikenneviraston tietokantaan, täytyy tiedontoimitusmahdollisuuksien ja 

käytettävien järjestelmien olla selkeitä, helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja, jotta 

tiedot päätyvät Liikenneviraston järjestelmiin asti. Digiroad 2-järjestelmää varten 

on jo luotu toimiva ja helppokäyttöinen ylläpitosovellus, jonka kautta kunnat ja 

kaupungit voivat toimittaa pysäkkitietonsa Liikennevirastolle. Itse Digiroad 2- 

järjestelmän kehitystyö on kuitenkin vielä kesken, joten tiedot siirtyvät uudesta 

ylläpitosovelluksesta vielä nykyiseen Digiroad - järjestelmään.  

Yleisesti ottaen, Liikenneviraston tulee pitää erityistä huolta ylläpitosovelluksen 

sujuvuudesta ja käyttäjäystävällisyydestä, jotta päivitysprosessit toimivat. 

Käyttäjäpalautetta tulee seurata ja kuunnella aktiivisesti, ja käyttösovelluksen ja 

käyttöliittymän ominaisuuksia muuttaa tarvittaessa. Suositeltavaa on, että kunta 

tai kaupunki pystyy myös tarkastamaan käyttöliittymän kautta selkeästi ja 

helposti, milloin se on viimeksi päivittänyt pysäkkitietonsa. 

6.3 Muita huomioita ja suosituksia 

Yleisesti voidaan todeta, että tärkein asia pysäkkitiedon sisällön kuntoon 

saamiseksi on toimiva ohjeistus - niin Piletti-kaupungit kuin myös muut kunnat ja 

kaupungit tarvitsevat riittävät ohjeet pysäkkitiedon keräämisestä. Ohjeiden tulee 

olla selkeät, yksityiskohtaiset ja kaikki osa-alueet kattavat, jotta kunnat ja 

kaupungit osaavat kerätä pysäkkitiedon itsenäisesti sekä muuntaa nykyiset tiedot 

oikeaan muotoon. Lisäksi pysäkkitietojen syöttämiseen tarkoitettu Excel -pohja 

tulee toimittaa kuntiin ja kaupunkeihin ohjeistuksen rinnalla helpottamaan tietojen 

keräämistä ja niiden jatkokäsittelyä. 
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Suositeltavaa on myös, että Liikenneviraston viestintä kuntiin ja kaupunkeihin ei 

ole vain vaatimuspainotteista. Tietojen kyselyn lisäksi, esimerkiksi uutiskirjeen 

lähettäminen niihin kaksi kertaa vuodessa voisi pitää niiden mielenkiintoa yllä 

Liikenneviraston toimintaan. Viraston tulee miettiä, mitä se voi tarjota kunnille ja 

kaupungeille - ei vain, mitä ne voivat tarjota sille. Tällä tavalla niiden motivaatio 

tiedon toimittamiseen saadaan nousemaan. 

Kuntia ja kaupunkeja tukemaan on hyvä luoda myös verkkosivu, josta ne voivat 

seurata Liikenneviraston toimintaa - mitä uutta virasto on suunnitellut 

joukkoliikennepuolella tapahtuvaksi sekä milloin seuraava pysäkkitiedon 

vuosipäivitys on tulossa. Lisäksi sivuilta on hyvä löytyä tietoa esimerkiksi 

joukkoliikenteen uusista kilpailuttamistavoista, Piletti-järjestelmästä sekä 

perustietoa siitä, miksi pysäkkitiedon on oltava ajantasaista jokaisen kunnan ja 

kaupungin osalta. Näin verkkosivu voi osaltaan tukea ja auttaa kuntia ja 

kaupunkeja omien toimenpiteidensä suunnittelussa. 

6.4 Tulosten luotettavuus 

Työn tuloksia voidaan pitää melko luotettavina, koska suoritettujen kyselyjen 

vastausprosentti oli Piletti -kaupunkien osalta 100 % ja muiden kuntien ja 

kaupunkien kohdalla 98 %. Jälkimmäisessä ryhmässä vastaajien tietotaso vaihteli 

kuitenkin jonkin verran - osa vastaajista hoiti joukkoliikenteen pysäkkiasioita 

kyllä nimellisesti, mutta he eivät yleensä osallistuneet kuntansa tai kaupunkinsa 

pysäkkitietoasioissa käytännön toimiin. Vastaajat kuitenkin selvittivät 

pysäkkitietojen tilaa tarvittaessa lisää, joten kyselystä saatuja tuloksia voidaan 

pitää tarpeeksi luotettavina siihen tarkoitukseen johon niitä kerättiin, eli käyttää 

pohjatietona pysäkkitiedon tuottajien ryhmittelylle, tiedonsiirron prosessien 

luomiselle ja muille toimenpiteille. 

6.5 Erilaiset pysäkkitiedon toimittajat 

Liikenneviraston pysäkkitiedolla on karkeasti jaoteltuna neljä lähdettä: 

tierekisteri, HSL, Piletti-kaupungit sekä muut kunnat ja kaupungit. Pysäkkitiedon 
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hallinnan kokonaisuudesta hahmoteltiin prosessikartta, joka on esitetty kuvassa 

40: 

 

Kuva 40: Prosessikartta - pysäkkitiedon hallinnan kokonaisuus 

Liikennevirastossa 

Kuvassa on hahmoteltu karkean tason prosessikartta pysäkkitiedon hallinnan 

kokonaisuudesta. Lähtökohtana pysäkkitietoprosessien parantamiselle olivat EU:n 

palvelusopimusasetus sekä kansallinen joukkoliikennelaki ja niistä aiheutuva 

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama velvoite, joka pakottaa 

Liikenneviraston uudistamaan pysäkkitiedonhallintansa. Hyvän johtamisen ja 

aktiivisen viestinnän avulla sekä kehittämällä prosesseja ja luomalla uusia, 

Liikennevirasto varmistaa joukkoliikenteen koontikannan tietojen pysymisen ajan 

tasalla. Toimivat prosessit ja aktiivinen johtaminen varmistavat sen, että 

pysäkkitiedot saadaan siirtymään riittävän kattavasti ja riittävän usein 

joukkoliikenteen koontikantaan kaikista näistä neljästä ryhmästä. Näin pysäkki-

informaatiopohja on riittävällä tasolla joukkoliikenteen suunnittelua ja 

kilpailutusta varten ja Liikennevirasto täyttää velvoitteensa. 
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6.6 Jatkotoimenpiteet taulukoituna 

Taulukossa 7 on esitetty kootusti, mitä toimenpiteitä Liikenneviraston tulee 

suorittaa jatkossa pysäkkitiedon osalta: 

Taulukko 7: Toimenpiteet pysäkkitiedon hallinnassa 

Piletti - 

kaupungit 

1. Tukihenkilö neuvomaan kaupunkeja 

2. Hyödyntämis- ja käyttöoikeuksien selvitys (5 kaupunkia) 

3. Kattavat ohjeet pysäkkitiedon keräämisestä ja toimittamisesta 

4. Pysäkkitiedon keräämisprosessin tukeminen 

5. Koulutus Piletti-järjestelmän käyttöön 

Muut 

kunnat ja 

kaupungit 

1. Tukihenkilö neuvomaan kuntia ja kaupunkeja 

2. Varmistuskysely "Ei omia pysäkkejä" - ryhmälle tietojen 

paikkansapitävyydestä 

3. Kattavat ohjeet pysäkkitiedon keräämisestä ja toimittamisesta 

4. Pysäkkitiedon keräämisprosessin tukeminen 

5. 1-2 nimettyä vastuuhenkilöä hoitamaan yhteydenpitoa 

6. Tietojen päivityspyyntö 1-3 kertaa vuodessa 

7. Viestiminen tiedontuottamisen lisäarvoista 

HSL ja 

tierekisteri 

1. Päivitysprosessit pidetään toistaiseksi entisellään 

2. Päivitystiheyden kasvattaminen uuden Digiroad 2 -

järjestelmän valmistuttua 

Muuta 1. Aktiivinen viestintä ja yhteydenpito kuntiin ja kaupunkeihin 
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2. Info - websivun luonti 

3. Pysäkkitiedon syöttämiseen tarkoitetun Excel-lomakkeen 

viimeistely ja toimitus  

4. Tietojärjestelmien toimivuuden ja helppokäyttöisyyden 

varmistaminen 

5. Prosessien jatkuva arviointi ja uudelleen muotoilu tarvittaessa 
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7 YHTEENVETO 

Prosessien kehittäminen ja johtaminen ovat haastava kokonaisuus, jonka hallinta 

vaatii monipuolista osaamista ja tarkkaa prosesseihin paneutumista. Jotta uusia 

prosesseja voidaan luoda, tulee vanhat prosessit ja niiden kitkakohdat tuntea ja 

hallita hyvin. Vanhojen prosessien analysointi ja niiden ongelmien tunnistaminen 

ovat tärkeimmät edellytykset niiden kehittämiselle sekä uusien, toimivien 

prosessien luomiselle. Yleisesti ottaen prosesseista tulee pitää se, mikä on hyvää 

ja kehittää sitä, mikä ei toimi sekä tarvittaessa luoda uusia, korvaavia prosesseja 

entisten tilalle tai niitä täydentämään. 

Tässä työssä pysäkkitiedon toimittajat jaoteltiin karkeasti neljään ryhmään: 

Tierekisteri, HSL, Piletti - kaupungit sekä muut kunnat ja kaupungit, joista 

tierekisterin, eli tieverkon pysäkkitietojen, tarkempi käsittely rajattiin työn 

ulkopuolelle. Katuverkon pysäkkitietojen toimittajien osalta HSL:n tiedonsiirron 

huomattiin olevan riittävällä tasolla, mutta Piletti -kaupungit sekä muut kunnat ja 

kaupungit pysäkkitiedon toimittajina vaativat akuutteja toimenpiteitä ja aktiivista 

otetta Liikenneviraston suunnalta. Kunnat ja kaupungit on saatava päivittämään 

pysäkkitietonsa ajan tasalle ja pysäkkitiedon toimittamisen prosessit on 

suunniteltava ja rakennettava pitkälti uudestaan, jotta tieto saadaan siirtymään 

riittävällä tasolla Liikenneviraston tietokantoihin. 

Suomen kunnat ja kaupungit ovat pysäkkitiedon tuottajina hyvin erilaisia. Osalla 

on olemassa kattavat tiedot pysäkeistään, toisilla taas ei tietoa ole juuri ollenkaan 

tai tietojen sisältö on hyvin puutteellinen. Tilanteen korjaamiseksi ja 

tietosisältöjen yhtenäistämiseksi on Liikenneviraston tuotettava selkeät ohjeet 

pysäkkitiedot vaatimuksista: mitä tietoja tarvitaan, missä muodossa sekä miten ja 

minne tiedot tulee toimittaa.  

Liikenneviraston on luotava toimivat yhteydenpitoprosessit jokaiseen Suomen 

kuntaan ja kaupunkiin. Riittävän ohjeistuksen lisäksi, tiedonsiirtoprosessien ja 

käyttösovellusten tulee toimia moitteettomasti ja päivityspyyntöjen olla 

säännöllisiä. Viestinnän kuntien ja kaupunkien suuntaan ei tule olla vain 

vaatimuspainotteista, vaan niiden tulee kokea saavansa tietojen tuottamisesta 
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konkreettista hyötyä, jotta motivaatio siihen säilyy riittävällä tasolla. Lisäksi 

viestinnän tulee olla avointa niin, että jokainen kunta ja kaupunki tietää, missä 

ollaan menossa milläkin hetkellä sekä joukkoliikenteen järjestämisen että 

pysäkkitietojen päivitysten osalta. 

Kun kunnat ja kaupungit on aktivoitu hankkimaan tarvittavat pysäkkitiedot 

katuverkoltaan sekä päivittämään ne Digiroadiin, tiedonsiirron prosessit toimivat 

moitteettomasti ja Liikennevirasto johtaa tätä kokonaisuutta aktiivisesti, saadaan 

koko maan pysäkkitiedot kerättyä kansalliseen joukkoliikenteen 

koontitietokantaan. Viestimällä riittävästi, johtamalla tiedonsiirron prosesseja ja 

tukemalla kuntia ja kaupunkeja, Liikennevirasto voi varmistaa ja ylläpitää kuntien 

ja kaupunkien motivaatiota pysäkkitiedon tuottamiseen ja päivittämiseen myös 

tulevaisuudessa. Näin joukkoliikenteen kansallisen koontikannan tietosisältö 

saadaan pysymään aina riittävänä ja näin pysäkki-informaatiopohja on riittävällä 

tasolla joukkoliikenteen suunnittelua ja kilpailutusta varten, joten Liikennevirasto 

täyttää sille asetetun velvoitteen. 
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LIITE I  

Prosessin perustietolomake  

1 Prosessin nimi  

2 Kuvauksen laatija ja 
laadintapäivämäärä 

 

3 Kuvauksen hyväksyjä ja 
hyväksymispäivämäärä 

 

4 Versionumero  

5 Prosessin tarkoitus  

6 Prosessin omistaja  

7 Prosessin mallintajat ja 
mallinnuspäivämäärä  

 

8 Prosessin lähtötilanne  

9 Prosessin lopputilanne  

10 Prosessin asiakkaat  

11 Prosessin sidosryhmät  

12 Prosessin asiakkaiden 
tarpeet ja vaatimukset  

 

13 Prosessin menestystekijät   

14 Prosessin mittarit  

15 Prosessin keskeiset 
resurssit ja muut 
volyymitiedot 

 

16 Prosessin ohjaus ja 
kehittämismenettely 

 

17 Rajapinnat muihin 
prosesseihin 

 

Lähde: JUHTA 2002 



 

 

LIITE II, 1 

Kyselylomake Piletti -maksujärjestelmään liittyville kaupungeille  

Pysäkkitiedon nykytila 

1. Omistaako kaupunki alueensa pysäkkitiedot? (Kyllä, ei, en tiedä) 
 

2. Jos ette omista, niin millaiset oikeudet teillä on pysäkkitietoonne olemassa? 
 

3. Onko teillä rajoittamattomat ja pysyvät tietojen hyödyntämis-, käyttö- ja luovutusoikeudet alueenne 
pysäkkitietoihin? 

a. kyllä 
b. ei 
c. muu 

 
 

4. Jos vastasitte muu, selvittäkää tilannetta alla olevaan tekstiruutuun. Onko tiedolle olemassa 
esimerkiksi käyttörajoitteita pysäkkitiedon osalta? 

 
5. Onko pysäkkitiedollanne useampi tietovaranto? Onko pysäkkitieto  

a) hajautettu eri järjestelmiin,  

b) tiedot ovat katurekisterissä/ infra -puolen hallussa 

c) tiedot ovat joukkoliikennejärjestelmässä / JL-puolen hallussa 

d) tiedot ovat jossain muussa järjestelmässä/ muun tahon hallussa? 

 
6. Jos valitsit viimeisen vaihtoehdon, tarkennatko alle, mikä taho koordinoi pysäkkitietoanne. 

 
7. Ovatko infra- ja kunnossapitopuolen sekä joukkoliikennepuolen tahot tai prosessit tiiviissä 

yhteistyössä keskenään tietojenne ylläpidossa? 
 

a. ovat 
b. eivät 

 
8. Jos ovat, miten tieto kulkee näiden tahojen välillä? 

 
9. Kuinka kattavat pysäkkitietonne ovat (alueellisesti ja laadullisesti) ja mitä ne sisältävät? Mitä tietoja 

teillä on alueenne pysäkeistä tarkalleen? 



 

 

LIITE II, 2 

Digiroad 

 
10. Toimitatteko bussipysäkkitietoa Digiroadiin? 

a. kyllä 
b. ei 
c. en tiedä 

 
11. Jos ette toimita tietoa Digiroadiin ollenkaan, mikä on syy tähän? 

 

Siirtymäajan liikenne päättyy 2014 alkaen porrastetusti vuoteen 2019 asti 
 

 

  

 

 
12. Tulisiko pysäkkitietojen tallennusvastuun kuulua kaupungille koko joukkoliikenteen 

kunnallisen/seudullisen toimivaltaisen viranomaisen alueella, mukaan lukien yleiset tiet, ei pelkät 
katualueet? 

a. Kyllä 
b. Ei 

 
13. Perustelkaa vastauksenne  

 
 

Ideat ja näkökulmat kaupungin suunnalta 
 

14. Mikä olisi teidän mielestänne hyvä tapa toimittaa / ylläpitää pysäkkitietoa yhteiseen koontikantaan? 
(Esim. Excel-taulukko, rajapinta, käyttöliittymä) 
 

15. Pilettiä varten on suunnitteilla työkalut tietojen käsittelyyn. Mitä odotatte näiltä työkaluilta? 
 

16. Muita viestejä Liikennevirastolle 

 

 

 

 



 

 

LIITE III  

Taulukko 1: Piletti-kyselyn purku 

 



 

 

LIITE IV  

Taulukko 1: Piletti-kaupungit ja toimenpiteet 

Tietojen taso Kaupunki Toimenpiteet Käyttö- ja hyödyntämis- 
oikeus selvitettävä 

Kunnossa Pori Pyydetään toimittamaan tiedot X-city tiedostona Digiroad -
operaattorille.  

 

 Savonlinna Pyydetään varmistamaan, ettei katuverkolta löydy 
paikallisliikennereittien ulkopuolella kaupungin ylläpitämiä tai 
hallinnoimia bussipysäkkejä. 

Kyllä 

Pieniä puutteita Hämeenlinna Pyydetään täydentämään muutama puuttuva pysäkki.   

 Jyväskylä Pyydetään nimeämään pysäkit ja laittamaan suuntatiedot 
kuntoon. 

Kyllä 

 Kajaani Pyydetään hankkimaan puuttuvien pysäkkien tiedot sekä 
laittamaan suuntatiedot kuntoon. 

 

 Kemi Pyydetään nimeämään pysäkit ja laittamaan suuntatiedot 
kuntoon. 

 

 Kuopio Pyydetään nimeämään pysäkit ja laittamaan suuntatiedot 
kuntoon. 

Kyllä 

Puutteita Imatra Pyydetään tarkistamaan tiedot, nimeämään pysäkit ja 
laittamaan suuntatieto kuntoon. 

 

 Kokkola Pyydetään hankkimaan puuttuvat tiedot, nimeämään pysäkit ja 
laittamaan suuntatieto kuntoon. 

 

 Kouvola Pyydetään täydentämään pysäkkitiedossa olevat aukot sekä 
laittamaan suuntatieto kuntoon. 

Kyllä 

 Lahti Pyydetään hankkimaan tiedot maakuntien pysäkeistä ja 
tarkistamaan Lahden kaupungin pysäkkitiedot. Nimet, 
koordinaatit ja suuntatieto on laitettava kuntoon. 

Kyllä 

 Rovaniemi Pyydetään kartoittamaan pysäkkitieto esimerkiksi GPS- 
laitteiston avulla, jotta siitä saadaan tarkkaan, sekä nimeämään 
pysäkit ja antamaan suuntatiedot. 

 

 Seinäjoki Pyydetään tarkistamaan pysäkkien sijaintitiedot sekä antamaan 
pysäkeille nimet ja suuntatiedot. 

 

Ei rekisteriä Salo Ohjeistetaan kaupunkia pysäkkitiedon hankkimiseksi Pilettiä 
varten tai ostetaan tiedot liikenteenharjoittajalta. 

 



 

 

LIITE V  

Kyselylomake muille kunnille ja kaupungeille 

 



 

 

LIITE VI 

Taulukko 1: Kokoomataulukko kuntien ja kaupunkien puhelinkyselystä 
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