
VAIHDA OMA NIMI

Valtakunnallinen viestintähanke 1/2018-2/2021

Liikenteen muutoksia:

• liikennelainsäädännön uudistukset

• liikenteen digitalisoituminen

• uudenlainen palveluntarjonta

• hallinnolliset uudistukset, 
kiristyvä julkistalous

• ihmisten vähitellen muuttuva arki sekä 
ympäristötietoisuus/vähähiilisyystavoitteet

• uutta autotekniikkaa ja -polttoaineita



Tuloksia

”Onpa ihanaa, kun joku tarjoaa valmiita linkkilistoja + viestintäpalveluja! … kiva verkostoitua nyt avullasi 
muihinkin hankkeisiin.” (palaute 11/2019)

Aineellisia www.vtt.fi/maasdigiboksi
• Casekortteja
• Ajankohtaiskirje joka kuun 1. päivä
• Esiintymisiä, lehtijuttuja, blogikirjoituksia, haastatteluja, twiittailua
• Infograafeja, jotka konkretisoivat lainsäädäntöä

Aineettomia
• Madaltaa kynnystä tehdä asioita toisin, kehittää kuljetuksia
• Liikennepalvelulain konkretisointia rakentavasti ja poikkisektoraalisesti
• Maaseudun yrittäjät ja muut toimijat saavat tietoa kuljetus- ja liikenneasioista
• Liikennealan kehittäjät ja viranomaiset saavat tietoa 2020-luvun maaseudun yrittäjien ja arjen tarpeista, 

nykytilanteesta, ongelmista
• Maaseudun liikenteen kehittäjät saavat tietoa toisistaan: vertaistuki ja kokemusten vaihto

MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET TOTEUMA  
(5.5.2020)

Julkaistu materiaali (sis. 
verkkojulkaisut) 75 kpl

96

Tuettujen infotilaisuuksien 
lukumäärä 25 kpl

45

Tuettujen esittely-
tilaisuuksien (demonstraatio) 
lukumäärä 8 kpl

8



Vaikuttavuutta

”Hienoa saada kuulla Liikennepalvelulaista asiallisesti ja neutraalisti” (palaute 6/2018)
”Valtavan suuret kiitokset, tämä informaation määrähän ylitti täysin odotukset!” (palaute 6/2020)
”Kiitos avartavasta keskustelusta” (palaute 8/2020)

Monipuolista tietoa maaseudun liikenne -teemasta, joka 
• koottuna samaan paikkaan
• asiallista
• konkretisoivaa
• kannustaa kokeilemaan
• nykyaikaista
• kannustaa verkostoitumaan
• yhdistää maaseutuja ja kaupunkeja



Tulevia toimenpiteitä
”Ni koskas tämä teidän hanke loppuu, mitä ehdimme vielä tehdä?” (esitetty kysymys 9/2020)

• La 3.10 klo 9-12 Maaseudun liikennepäivä Zoomissa (laajan konsortion 
yhteistyönä)

• Ti 17.11 klo xx-xx hankkeen loppuseminaari (virtuaalisesti)
• Casekorttikokoelman, casekorttien, ajankohtaiskirjeiden ja infograafien julkaiseminen, 

tekstejä, mahdollisesti esiintymisiä
• Haave: auttaa muotoilemaan Leader-ryhmien sekä ELY:jen ohjelmiin 

osuus/maininta liikenneasioista 
• Perustelu: 

Tulevalla ohjelmakaudella yhtenä läpileikkaavana tekijänä on vähähiilinen yhteiskunta. 
Liikenne, varsinkin autoilu, on suurien päästöleikkaustavoitteiden kohteena EU:ssa ja 
Suomessa. Ensimmäinen etappi on jo vuonna 2030! Maaseudulla arki on henkilöauto-
painotteista (palveluiden saavutettavuus, arjen sujuvuus, yritystoiminnan kannattavuus). 
Millaisia välineitä antavat tulevan kauden Leader- ja ELY-ohjelmat maaseudun erilaisille 
yrityksille ja yhteisöille sopeutua ja omaksua liikennettä mahdollisesti kohtaavat muutokset?



Tässä lisätiedon lähteitä

▸ www.vtt.fi/maasdigiboksi

▸ Twitter: @MaasDigiboksi

▸ Facebook-keskusteluryhmä (hankenimellä)

▸ YouTube (hankenimellä)

▸ Ajankohtaiskirje kuukausittain 
(tilauslomake hankesivuilla)

Heli Siirilä @univaasa.fi, 029 4498 557


