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LIIKKUMINEN PALVELUNA 
LIIKENNEJÄRJESTELMIEN 
INTEGRAATIOKEHITYKSESSÄ

Vaikka liikkuvuuden alalla on jo ollut ole-
massa monia samoja tai samankaltaisia 
alakäsitteitä, alettiin liikkumisesta palve-
luna (MaaS) keskustella vuosina 2013–2014 
göteborgilaisen Go: smart -hankkeen ja 
SONJA HEIKKILÄN Aalto-yliopistossa te-
kemän diplomityön (Heikkilä, 2014) poh-
jalta. Opinnäytetyössä MaaS määriteltiin 
”järjestelmäksi, jossa liikkumisoperaattorit 
tarjoavat asiakkaille kattavan valikoiman 
liikkumispalveluita”. Tutkimuksessa oli 
jo nähtävissä, että MaaS:in rajaaminen 
riippuu integraatiosta, joka on tärkeä 
liikkumisjärjestelmien käyttäjäkeskeisyyttä 
kuvaava historiallinen käsite. Liikkumis-
järjestelmien integraation edistäminen eri 
liikennemuotojen täydentävyyden pohjalta 
on ollut käynnissä jo vuosikymmenien ajan 
siten, että aiemmin sitä ohjasi myös älyk-
käistä liikennejärjestelmistä ja niiden käyt-
töönotosta käyty keskustelu. Viime vuosien 
sosioteknisten muutosten (ks. jäljempänä 
kohta neljä) myötä MaaS-järjestelmän in-
tegratiivinen visio ei perustu ainoastaan 
infrastruktuuriin liittyvään ja operatiiviseen 
integraatioon vaan myös liikkumispalve-
luiden informaation ja transaktioiden in-
tegraatioon. Käyttäjän odotetaan saavan 
tietoa sekä varaavan ja maksavan erilaisia 
liikkumispalveluita matkapuhelinsovellus-

ten tai muiden digitaalisten käyttöliittymien 
”yhden luukun” tai ”mobiilialustan” kautta. 
Jotta MaaS:in toteutusta ei ymmärrettäisi 
kaksijakoisesti, tutkijat (Lyons ym.(2019)) 
ovat määritelleet kuusi MaaS-integraation 
tasoa. Sochor ym. (2018) mainitsevat lisäksi 
myös politiikan integroinnin: 

•  Ei integraatiota: ei toiminnallista inte-
graatiota eikä informaation ja transakti-
oiden integraatiota eri liikkumismuotojen 
välillä

•  Perusintegraatio: informaation integraa-
tio joidenkin liikkumismuotojen välillä

•  Rajoitettu integraatio: informaation in-
tegraatio joidenkin liikkumismuotojen 
välillä sekä jonkin verran operatiivista 
integraatiota ja/tai transaktioiden inte-
graatiota

•  Osittainen integraatio: joillain matkoilla 
on täydellinen operatiivinen integraatio 
sekä lisäksi informaation ja transakti-
oiden integraatio

•  Täydellinen integraatio tietyissä olosuh-
teissa: jotkut mutta eivät kaikki käytettä-
vissä olevat kulkumuotojen yhdistelmät 
tarjoavat täysin integroidun käyttökoke-
muksen

•  Täydellinen integraatio kaikissa olo-
suhteissa: toimintojen, informaation 
ja transaktioiden integraatio kaikissa 
liikkumismuodoissa ja kaikilla matkoilla

MaaS-vision ytimessä ei ole pelkästään in-
tegraation käsite, vaan myös dialektiikka, 
jossa vastakkain ovat mukauttamisen ja 
räätälöinnin käsitteet. MaaS-visioon sisältyy 
eri liikennevaihtoehtojen integroidun va-
linnan lisäksi entistä suurempi riippuvuus 
uusista liikennemuodoista, yhteiskäyttöau-
toilusta, on-demand-tilaamisesta ja muista 
räätälöidyistä palveluista. Nk. ”pay as you 
go” -lähestymistavan, jossa saatetaan 
soveltaa dynaamista hinnoittelua, rinnalle 
on syntynyt uusi nippu- tai pakettivaihto-
ehto. Pakettivaihtoehto saattaa, matka-
puhelinliittymän tavoin, sisältää useita 
erilaisia palvelumuotoja, joiden käytöstä 
maksetaan kiinteää maksua. Niputetun ja 
etukäteen maksetun paketin ajatuksena on 
uponneiden kustannusten myötä saavut-
taa  vaihtoehtoja pienemmät yksikkökus-
tannukset, minka myötä voidaan vaikuttaa 
liikennekäyttäytymisen muutokseen. Ku-
ten Heikkilän määritelmässä mainittiin, 
MaaS-arkkitehtuurin olisi perustuttava liik-
kumispalveluiden välittäjän (operaattorin tai 
välittäjän) tasoon sekä yhteentoimivuuden 
operationaalisiin/infrastruktuuriin liittyviin 
(esim. ajoneuvot, terminaalit, kauttakulku), 
transaktionaalisiin (esim. varaukset, mak-
sut ja lipunkirjoitus) ja informatiivisiin (esim. 
matkasuunnittelu ja reittitieto) tasoihin. 
Liikkumispalveluiden välittäjäyrityksen 
alkuperäisenä ideana on, että kyseinen 
yritys vastaa liikkumispalveluiden jakelusta 
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toimimalla välittäjänä kuluttajan ja palve-
luiden tuottajien välillä siten, että se ostaa 
palveluita nykyisten ja tulevien käyttäjien 
puolesta (Hensher, 2017). Periaatteessa 
samoilla avoimilla markkinoilla voisi olla 
useita liikkumispalveluiden välittäjiä, jotka 
voisivat toimia olemassa olevien hallinnol-
listen rajojen ulkopuolella verkkovierailujen 
tapaan ja joita voitaisiin pitää loppukäyttäjän 
ja liikennejärjestelmän näkökulmasta kat-
sottuna eräänlaisina ”optimoijina”. 

NYKYISEN MAAS-VISION 
ENNAKOIDUT MYÖNTEISET 
VAIKUTUKSET 

Yleisesti ottaen MaaS-visio sisältää kan-
salaisille, kaupungeille ja yksityiselle sek-
torille suunnatun, toisistaan riippuvaisista 
lupauksista muodostuvan kokonaisuuden, 
jossa pyritään edistämään siirtymistä kohti 
entistä kestävämpää autonjälkeistä (post-
car) liikkumisjärjestelmää. Lupauskokonai-
suuden tulkinnallisen joustavuuden takia 
MaaS-käsitteet muovautuvat kontekstin 
mukaisesti. Voitaisiin sanoa, että MaaS 
lupaa kaikkea kaikille vaikuttaen yhtä 
aikaa intuitiiviselta, ymmärrettävältä ja 
houkuttelevalta. Käyttäjän näkökulmasta 
MaaS:in on tarkoitus tarjota kätevä vaih-
toehto yksityisautolle hyödyntämällä hyvin 
integroitujen liikennemuotojen saatavuutta, 
hyödyllistä ja käyttökelpoista tietoa sekä 
helpompia maksu- ja laskutustapahtumia. 
Tällainen siirtyminen omistajuudesta kohti 
houkuttelevaa liikennemuotojen yhdistel-
mää vähentää käyttäjien kognitiivisia pon-
nisteluja ja sallii kätevät ovelta ovelle -mat-
kaketjut, joiden varrella saatetaan vaihtaa 
liikennemuotoa tai lähtö-, liikenneväline- ja 
reittiehdotuksia (esim. turvallisuuden, ai-
karajoitusten tai erilaisten ominaisuuksien 
perusteella) omien mieltymysten mukaan. 
Liikkumispalveluiden räätälöinti edelleen 
erilaisten matkustustarpeiden (esim. liikun-
tarajoitteisten henkilöiden osalta) mukaan 
kulkee käsi kädessä liikennemuotoja koske-
vien muuttuvien ennakkokäsitysten kanssa 
siten, että myönteiset kokemukset ja niihin 
liittyvien pitkäaikaisten liikkumistottumus-
ten ja yhteiskunnallisten normien (esim. 
sähköautojen hyväksyminen) muutokset 
vaikuttavat niihin. 

Tavoiteltavan liikennevälineestä, ajasta 
tai paikasta riippumatta saumattoman sekä 
eri matkatarkoituksia yhdistelevän multi-
modaalisen matkustamisen odotetaan 
myötävaikuttavan koko liikennejärjestel-
män tehostumiseen. Samalla odotetaan, 
että myös liikennesuunnittelun ja -politiikan 

instituutiot siirtyvät kohti entistä kokeelli-
sempia ja ketterämpiä prosesseja kyseen-
alaistaen liikkumistottumuksia koskevien 
kannustimien merkityksen eri liikenne-
muotojen välisten rajojen hävitessä. Myös 
järjestelmän tehokkuuden tavoittelun ole-
tetaan olevan helpompaa, jos se perustuu 
entistä parempiin käyttäjien mieltymyksiä 
ja käyttäytymistä koskeviin tietoihin. Jotkin 
näistä järjestelmän suorituskykyä koske-
vista odotuksista ovat maailmanlaajuisia, 
mutta niihin voi liittyä myös paikallisia 
tavoitteita (esimerkiksi joukkoliikenteen 
käytön lisääntyminen). Saavutettavuuden 
yleisen parantumisen lisäksi nykyisellä 
MaaS-visiolla odotetaan olevan myönteisiä 
vaikutuksia ympäristön kestävyyteen, sillä 
siinä kannustetaan henkilöautolle vaihtoeh-
toisten kulkumuotojen sekä henkilöautojen 
yhteiskäytön lisäämiseen. Vastaavasti yksi-
tyisauton omistuksen ja käytön vähenemi-
nen johtaa tehokkaampaan maankäyttöön, 
kuten pysäköintialueiden vähenemiseen, 
sekä vaikuttaa epäsuorasti kaupun-
kien katujen turvallisuuteen ja 
viihtyisyyteen vahvistaen 
myös myönteistä kau-
punkikuvaa. Lisäksi 
toisistaan riippuvai-
sissa lupauksissa 
keskitytään luomaan 
digipohjaisia liiketoi-
mintamahdollisuuksia 
yksityiselle sektorille 
avaamalla uusia mark-
kina-alueita ja toimimalla 
kansainvälisille markkinoille 
pyrkivien uusien palvelumallien testi-
kenttänä. Joillekin nykyinen MaaS-visio voi 
olla jopa liikkuvuuden ulkopuolelle ulottuva 
käsite, johon voi sisältyä muun päivittäisen 
toiminnan (esimerkiksi henkilökohtaisen 
kalenterin) integrointia, mikä voi johtaa 
todelliseen yhteiskunnallisen tason mur-
rokseen.   

NYKYISEEN MAAS-VISIOON 
LIITTYVÄ SOSIOTEKNINEN 
LÄHENTYMINEN

Nykyisen vision edellä mainittujen näkö-
kohtien lisäksi MaaS on useiden sosiotek-
nisten kehityskulkujen konvergenssissa, 
mihin liittyy useita dynaamisessa vuorovai-
kutuksessa olevia tekijöitä. Teknologisen 
lähentymisen selkärankana ovat pitkän 
aikavälin tekninen kehitys ja standardointi, 
kuten tieto- ja maksuliittymien kehittämi-
nen, datan (esim. reittien ja aikataulujen) 
avaaminen, tausta- ja sovellusrajapintojen 

(API:t) yhteentoimivuus, uusien ajoneu-
vo-ominaisuuksien kehittäminen, lähes 
reaaliaikaiseen kysyntään vastaamisen 
toiminnallinen suunnittelu ja joitakin liiken-
nemuotoja tai rajattuja alueita yhdistävät 
matkat sekä liikenneverkon rakenteiden 
strategiset muutokset (esim. syöttöliikenne) 
ja niihin liittyvä maankäyttö. Teknisen kehi-
tyksen taustalla ovat kartoitus-, viestintä- 
ja prosessiteknologian yleiset teknologiset 
suuntaukset, internet ja älypuhelimet, tie-
tojen saatavuuden vapautuminen ja tietojen 
laadun parantuminen, reaaliaikaisen tiedon 
tarjoaminen sekä entistä turvallisemmat 
varaus- ja maksujärjestelmät. Viime kä-
dessä tämä tekninen kehitys häivyttää 
edelleen vaihtoehtoisten liikennemuotojen 
välisiä rajoja. 

Tekniikan kehityksen lisäksi liikkuvuu-
den alalla ja sen ulkopuolella on erilaisia 
yhteiskunnallisia suuntauksia ja muuttuvia 
elämäntapoja, jotka muuttuvat käsi kä-
dessä MaaS-vision kanssa. Monet näistä 

suuntauksista liittyvät kaupunkiympä-
ristöihin, kuten väestönkasvu, 

auton omistuksen vähene-
minen tai lykkääminen 

sekä alueen ja mat-
kustustarkoituksen 
tai matkustustavan 
mukaan muotoaan 
muuttava matkusta-
minen (esim. ostos-

matkojen väheneminen 
verkko-ostosten vuoksi, 

automatkojen vähenemi-
nen ja pyöräilymatkojen lisään-

tyminen). Kaupunkisuuntauksiin liittyy 
myös laajempia yhteiskunnallisia suun-
tauksia, kuten älypuhelinten omistuksen 
ja digitaalisen lukutaidon lisääntyminen, 
ilmastokriisin poliittinen merkitys (suh-
teessa jälkeenjääneisyyteen liikenteen 
vähähiilisyydessä), kestävien työpaikkojen ja 
tulojen epävarmuus, luottamus digitaalisiin 
maksutapahtumiin sekä nk. jakamistalou-
den yleistyminen. Jakamistaloutta koskeva 
näkökohta on erityisen tärkeä ajoneuvojen 
ja kaupunkiresurssien suboptimaalisen  
hyödyntämisen liittyvien perusteiden osalta. 
Tämä korostuu resurssien vertaisjakamista 
ja tiedon joukkoistamista edistävissä yhteis-
kunnallisissa liikkeissä ja havainnollistuu 
verkkopohjaisten vuokra-autopalveluiden 
(ride hailing services) paremmalla saata-
vuudella, käyttömukavuudella ja edullisuu-
della. Nämä siirtymät tapahtuvat samanai-
kaisesti kaupunki- ja aluehallinnon yleisten 
muutosten kanssa. Tällaisia muutoksia ovat 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö-

ETUKÄTEEN MAKSETUN 
PAKETIN AJATUKSENA 

ON SAAVUTTAA 
VAIHTOEHTOJA PIENEMMÄT 

YKSIKKÖKUSTANNUKSET
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HYVIN VÄHÄN, JA NIIDEN 
TOTEUTUS ON USEIN 

RAJALLISTA.

aloitteet, kansallisvaltion roolin uudelleen-
määrittely ja itsehallinnon alemman tason 
vahvistuminen, moninaisuuden, vaihtelun ja 
jopa hallinnon epäsymmetrian lisääntymi-
nen, julkisen sektorin markkinallistaminen 
sekä interventioperusteiden muuttuminen. 
Erityisesti liikennealalla painotetaan en-
tistä enemmän palvelullistamista ja jous-
tavampaa sääntelyä, joiden avulla pyritään 
edistämään avoimuutta uusien liiketoimin-
tamallien kokeilupohjana. Yhä useammat 
päätöksentekijät ja markkinatoimijat 
suhtautuvat lisäksi erittäin myönteisesti 
älyteknologiaan ja innovaatiopolitiikan 
keskittymiseen liikenneteknologioihin, 
mistä ovat osoituksena verkkoon liitetyt 
ja automatisoidut ajoneuvot. 

MONENVÄLISET  
VERKOTTUNEET MAAS- 
INNOVAATIOPROSESSIT

MaaS ei ole pelkästään palvelupakettien 
sovellus- tai arvokonsepti tai edes uutta lii-
ketoimintamallia määrittävä tulovirta (esim. 
nykyiset MaaS-yritykset perustuvat huo-
mattaviin budjettitulojen menetyksiin), vaan 
yhdistelmä organisaatioita, lainsäädäntöä 
ja muita piirteitä, joilla teknologia kytketään 
kollektiivisesti yhteiskuntaan. Edellisissä 
osioissa hahmoteltu dynaamisten vuorovai-
kutustekijöiden moninaisuus kehittyy näin 
ollen useiden verkostoituneiden toimijoiden 
välisessä vuorovaikutuksessa (Wong ym., 
2019), johon liittyy puolijäsenneltyä organi-
saatioiden välistä oppimista tai käänteistä 
oppimista. Osa näistä toimijoista on perin-
teisiä liikennealan toimijoita (esim. liiken-
neoperaattorit, tiedon tarjoajat, teknisten 

ratkaisujen tarjoajat, kansalliset ja 
EU:n viranomaiset, konsult-

tiyritykset, ammattiliitot 
ja markkinointiyrityk-

set), kun taas joidenkin 
aiemmin marginaali-
set toimijoiden rooli 
on muuttumassa 
(esim. auto- ja öljyte-
ollisuus, vakuutusala 

tai matkailuyritykset), ja 
alalle on tulossa uusia toi-

mijoita (esim. televiestintä-, 
tieto- ja viestintätekniikka- ja 

suuret teknologiayritykset, vähittäismyyn-
tiyritykset ja kiinteistönkehittäjät). Samalla 
käyttäjien rooli on muuttumassa entistä 
enemmän kohti tuottajakuluttamista, ja uu-
sia julkisen ja yksityisen sektorin kumppa-
nuuksia perustetaan (esim. MaaS Alliance 
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Euroopassa). Aiemmat liiketoimintamallit 
kyseenalaistetaan, ja teknologiatoimittajan 
roolista pyritään siirtymään liikkumispal-
veluiden tarjoajaksi matkapuhelinmark-
kinoiden taloudellisen kannattavuuden ja 
tuottavuuden logiikan mukaisesti. Myös 
akateemisilla yhteisöillä on oma roolinsa 
ekosysteemissä, esimerkiksi useat Tran-
sportation Research Boardin komiteat 
ovat satavuotista taivalta juhlistavissa ar-
tikkeleissaan maininneet MaaS:in. Nämä 
toimijarakenteiden muutokset korostuvat 
myös julkiseen sektoriin kohdistuvista 
odotuksista muutoksen vauhdittajina ja 
suotuisten olosuhteiden tarjoajina, kun 
taas vastuun palvelujen kehittämisestä 
oletetaan olevan yksityisellä sektorilla. 
Muutokset ovat ristiriidassa sen avoimen 
ekosysteemin lähtökohdan kanssa, että 
kaikkien liikenneoperaattorien oletetaan 
tarjoavan samat hinnoittelujärjestelmät, 
tiedot ja API-liittymiin pääsyn kaikille ha-
lukkaille liikkumispalveluiden välittäjille. 
Liikkumispalveluiden välittäjien puolestaan 
oletetaan olevan järjestäjiä, jotka tekevät 
yhteistyötä, käyttävät dataa ja hallinnoivat 
ekosysteemiä. 

Käynnissä olevat muutokset toimijara-
kenteissa ja niihin liittyvissä rooleissa ei-
vät tarkoita ainoastaan uusien toimijoiden 
mukaantuloa, vaan myös vallan ja vastuun 
uudelleenjakoa monitoimijaverkostossa, 
jossa joidenkin organisaatioiden ja niihin 
sidoksissa olevien työpaikkojen oletetaan 
jopa katoavan. Alan ekosysteemin muodos-
tumista koskeva todellisuus poikkeaa edel-
leen MaaS-visiosta. Esimerkiksi liikenteen 
nykyinen sääntely on edelleen pikemminkin 
liikennemuoto- ja operaattorikeskeistä kuin 
käyttäjäkeskeistä. MaaS-pilottihankkeita-
kin on maailmalla edelleen hyvin vähän, 
ja niiden toteutus on usein rajallista. Yh-
teistoiminnallista ja yhteenliitettyä eko-
systeemiä koskevasta olettamuksesta 
huolimatta matkustuskeinoja tarjoavien 
organisaatioiden yhdistäminen ei todel-
lisuudessa välttämättä edistä yhteistyötä 
(esim. joukkoliikenneoperaattoreiden ha-
luttomuus olla tekemisissä MaaS-yritysten 
kanssa). Tällainen yhteistyön puute perus-
tuu institutionaaliseen tyhjiöön ja organi-
soituun vastuuttomuuteen, jota kehittyviin 
teknologioihin usein liittyy. Tämä tarkoittaa 
sitä, ettei mikään nykyisistä instituutioista 
täysin ymmärrä tai hallitse teknologisiin 
rakenteisiin liittyviä epätoivottuja seu-
rauksia. Vastavuoroisesti tästä seuraa, 
että siirtymähallinnan vastuu on jaettua 
ja teknologinen kehitys rajoittaa yksilöllistä 
ja institutionaalista vastuuta. Esimerkki täl-

laisesta hajautetusta vastuuttomuudesta 
on täyden kaupallisuuden malli pienillä ja 
irrallisilla markkinoilla, joilla kaikki ovat 
samaa mieltä kaikkien kanssa, ilman että 
on olemassa yhtä organisaatiota, jolla on 
valtuudet ja intressi edistää yhteen-
toimivuutta ja yhteistyötä.

Tehokas yhteistyö sel-
laisten vakiintuneiden 
toimijoiden välillä, joi-
den institutionaaliset 
kulttuurit ovat erilai-
sia ja joilla on usein 
toisistaan poikkeavia 
tavoitteita, kohtaa 
monenvälisten inno-
vaatioprosessien vastus-
tukseen ja hitauteen liittyviä 
haasteita. Vakiintuneen järjestel-
män hajottamiseen perustuvan muutoksen 
taustalla ovat odotukset liikennejärjestel-
män tarjontapuolen kehityksen hallinnossa, 
sääntelyssä ja hankintamenettelyissä ta-
pahtuvista muutoksista sekä kysyntäpuolen 
muutoskehitys yksilöiden ja organisaati-
oiden mieltymysten ja toiminnan osalta. 
Palveluhankintojen sääntöjen ja tulovirtojen 
lisäksi yhteistyö riippuu sopimuksista, jotka 
koskevat asianmukaista palveluhinnoitte-
lua, rahoitusohjelmien rakenteita, politii-
kan koordinointia sekä joidenkin vastuiden 
mahdollista vähentämistä (esim. mainonta). 
Ruotsalaisessa tutkimuksessa on ehdotettu 
erityistä ratkaisua institutionaaliseen tyh-
jiöön liittyvään haasteeseen. Sen mukaan 
MaaS-operaattorin ja liikennepalveluiden 
tarjoajan välille lisätään liikkuvuuden täy-
dentäjät, jotka olisivat vastuussa teknisen, 
liiketoiminnallisen ja prosesseihin liittyvän 
sujuvuuden edistämisestä ja toimisivat 
puolueettomana tiedonvälitysalustana 
(Smith ym., 2018). Onnistunut yhteistyö 
riippuu kuitenkin edelleen erityisesti neu-
votteluprosesseista, joissa luottamuksen 
rakentaminen ja päätöksentekoproses-
sien avoimuus ovat edelleen keskeisessä 
asemassa tiettyjen toiveiden ja yhtenäisten 
ratkaisujen toteuttamisessa. 

NYKYISEN MAAS-VISION  
ODOTTAMATTOMAT  
KIELTEISET VAIKUTUKSET

Useita MaaS-visioon liittyviä myönteisiä 
vaikutuksia koskevien odotusten sijaan 
on olemassa riski siitä, että MaaS:in to-
teutuessa ainoa täyttynyt lupaus koskee 
yksityisen sektorin toimijoita (Pangbourne 
ym., 2019). Haasteena on samanaikainen 
lupaus käyttäjien vapaudesta sekä järjes-

telmätason tehokkuudesta kun huomioi-
daan liikenneverkkojen rajallinen välitys-
kyky. Vaikka ajatus käyttäjäkeskeisyydestä 
kuulostaa intuitiivisen myönteiseltä, sillä 
on tällä hetkellä monia ennakoimattomia 

mutta mahdollisia kielteisiä vaiku-
tuksia. Käyttäjien vastuulla 

on esimerkiksi arvioida, 
tarjoaako MaaS vasti-

netta rahoille, mikä 
voi itse asiassa olla 
kognitiivisesti haas-
tavampaa sitä mukaa 
kun valintojen määrä 
kasvaa räätälöinnin 

yleistyessä. Näitä kogni-
tiivisia näkökohtia voidaan 

korostaa edelleen reittejä 
koskevilla valinnoilla, sosiaali-

siin verkkoihin perustuvilla tileillä, mat-
kustussuunnitelman toteutumisesta an-
netulla palautteella tai käyttösuuntauksiin 
perustuvilla lisäpalveluilla. Samoin saattaa 
syntyä vääristyneitä kannustimia (esim. tap-
pioiden välttäminen), jotka johtavat siihen, 
että ihmiset voivat tehdä ylimääräisiä har-
kinnanvaraisia, pakkauksen kokoon suh-
teutettuja matkoja välttääkseen tunteen 
siitä, ettei käyttöä maksimoida. Lisäksi 
matkaa koskevien odotusten ja koetun 
palvelutason väliset erot voivat vaikuttaa 
kielteisesti matkustustoimien merkityk-
siin ja muihin jokapäiväisiin liikkumisen 
ulkopuolisiin käytäntöihin, etenkin jos ih-
miset kokevat kielteisenä sen, että heidän 
liikkumistottumuksiin pyritään aktiivisesti 
vaikuttamaan. Näin ollen vaarana on (liik-
kuvuuden) resurssien uudelleenmäärittely, 
joka saattaisi heikentää yhteiskunnallisia 
normeja. Tällaiset odotusten muutokset 
voivat liittyä myös päivittäisen liikkumisen 
ja asioinnin muutoksiin sekä kävelyyn ja 
pyöräilyyn liittyviin normeihin. Nykyisessä 
MaaS-visiossa ei esimerkiksi pohdita ter-
veysriskejä jotka liittyvät siihen, että hyö-
tyliikunnaksi laskettavat liikennemuodot 
saattavat yhä enemmän korvautua istumi-
seen perustuvilla yhteiskäyttöajoneuvoilla.

Edellä mainittujen käyttäjiin itseensä 
liittyvien vaikutusten lisäksi asiaan saattaa 
liittyä laajempia kysymyksiä tasapuolisuu-
desta ja teknologisesta keskiluokkaistu-
misesta. Nykyisten esimerkkien pohjalta 
voidaan todeta, että MaaS-konsepteissa 
keskitytään pääasiassa työ- ja liikematkoi-
hin, eikä niissä oteta huomioon liikenne-
lainsäädännön olemassa olevia velvoitteita, 
kuten erityisiä käyttäjäryhmiä. Jos MaaS 
tulee maantieteellisesti rajattujen liiken-
neverkkojen ainoaksi yhteyspisteeksi, on 

NYKYISELLÄ MAAS-
VISIOLLA ODOTETAAN 
OLEVAN MYÖNTEISIÄ 

VAIKUTUKSIA YMPÄRISTÖN 
KESTÄVYYTEEN.
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tärkeää kysyä, mitä tapahtuu niille, jotka eivät kuulu juuri suljetun 
verkon piiriin. Tällainen poissulkeminen voi johtua kohtuuhintaisuu-
desta, teknologian saatavuudesta, teknologian välttämisestä tai jopa 
erimielisyydestä. Esimerkiksi MaaS:in riippuvuus digitaalisten tilien 
rekisteröinnistä ja käytöstä saattaa sulkea pois sellaisia sosiaalisia 
ryhmiä, joilla on vaikeuksia käsitellä uutta teknologiaa tai käyttää 
pankkipalveluita. Tällaisia ryhmiä ovat erityisesti iäkkäät henkilöt tai 
eteläisten valtioiden kansalaiset, jotka kärsivät köyhyydestä tai joiden 
koulutustaso on vaatimaton. Lisäksi kaikkien liikkumispalveluiden 
sitominen tiettyyn hinnoittelujärjestelmään voi johtaa olemassa ole-
van varallisuuteen liittyvän eriarvoisuuden siirtymiseen, mikä lisää 
jakamiseen liittyvää epäoikeudenmukaisuutta. Olennaiset kielteiset 
vaikutukset liittyvät digitaaliteknologioiden perinteisiin tasa-arvoky-
symyksiin, kuten kyberturvallisuuteen, yksityisyyteen (Cottrill, 2019) 
ja selitettävyyteen, erityisesti jos niitä korostetaan tietojen rahaksi 
muuntamiseen ja puolueelliseen profilointiin liittyvillä näkökohdilla 
(esimerkiksi palvelujen räätälöintiin tarvittava vahva henkilöllisyyden 
todentaminen). 

Lisäksi on korostettava, että MaaS-järjestelmää koskevat ny-
kyiset visiot luovat lähinnä yksilötason käyttäjäsuhteita, eikä niissä 
tunnusteta, että nykyiset ongelmat ovat laajamittaisia ilmiöitä, jotka 
ovat seurausta yksittäisten toimiemme ja mieltymyksiemme ko-
konaisuudesta. Systeemisten vaikutusten ilmaantumiseen voisi 
siten sisältyä myös erilaisia ei-toivottuja seurauksia, jotka liittyvät 
erityisesti saastumiseen ja energiankulutukseen. Onkin toden-
näköistä, että yksityisauton omistuksen vähentyessä kysyntään 
vastaamista parannetaan tilausajoneuvojen kantaa vahvistamalla 
tai ajoneuvokilometrejä lisäämällä. Tässä yhteydessä törmäämme 
kysymykseen monenvälisten järjestelmien markkinamonopoleista. 
Institutionaalisten valmiuksien puuttuminen yhdistettynä kaupun-
kihallinnon resurssirajoitteisiin voi houkutella monia kaupunkeja 
jättämään kaiken MaaS-ratkaisujen harteille, mikä johtaa julkisten 
liikennepalveluiden myyntiin ja rapautumiseen erityisesti pienem-
millä markkinoilla. Tässä yhteydessä jäljelle jääneiden käyttäjien 
matkustuskokemuksiin liittyy kysymys oikeudellista vastuusta ja 
kuluttajansuojasta sekä siitä, kuka on vastuussa oikeussuojasta 
ongelmien ilmetessä. Lisäksi meidän on pantava merkille erityisesti 
se, että MaaS:issa turvaudutaan uuteen kykyyn tuottaa ja hyödyntää 
massadataa ja siten luoda hallitseva asema tiedon suojauksen ja ra-
haksi muuntamisen avulla. Pohjimmillaan MaaS-ratkaisuilla voidaan 

luoda uusi markkina myymällä data-analyyseja monille eri toimi-
joille, kuten vähittäiskaupan yrityksille. Näin ollen maantieteellisiä 
MaaS-monopoleja voidaan joutua varomaan, sillä MaaS-palveluiden 
tuottajat voisivat ensimmäisinä toimijoina estää uusien tuottajien 
pääsyn markkinoille kehittämällä uusia tulijoita syrjiviä mekanis-
meja, jotka liittyvät datan omistajuuteen tai yksinoikeudellisiin 
kumppanuuksiin. Tällaisessa tilanteessa, varsinkin vaihtoehtojen 
puuttuessa, yksittäiset MaaS-operaattorit voivat jatkuvasti nostaa 
loppukäyttäjien hintoja ilman, että he voivat vaikuttaa asiaan. Sa-
malla toiminnan voitot jäisivät MaaS-välittäjille sen sijaan, että ne 
jaettaisiin liikenneoperaattoreiden kesken.

Edellä mainittuihin haasteisiin saattavat vaikuttaa edelleen 
sopimusten tekemiseen liittyvä huomattava oikeudellinen epävar-
muus, liian kunnianhimoiset täytäntöönpanosuunnitelmat, puuttuvat 
organisaationsisäiset menettelyt (esim. hankinnan osalta) ja mer-
kittävät investointikustannukset API-yhteentoimivuuden edistämi-
seksi ilman että kustannuksia jaetaan. Organisaatiomuutoksen ja 
siitä johtuvan vallan ja resurssien uudelleenjakamisen yhteydessä 
syntyy toteutukseen liittyviä riskejä erityisesti palvelujen hankinnan 
ja työmarkkinavaikutusten osalta. Näiden systeemisten markkina-
vaikutusten lisäksi vallan epätasapaino voi vaikuttaa kielteisesti 
kansalaisten luottamukseen organisaatioita kohtaan ja niihin so-
siaalisiin verkostoihin, jotka osallistuvat organisaatioiden välisiin 
innovaatioprosesseihin. Näissä tilanteissa lainsäädäntö, jossa ei 
täysin oteta huomioon arjen innovaatiotoiminnan monimutkaisuutta, 
voi helposti saada eri toimialaorganisaatiot vastakkaisiin asemiin. 
Tällaiset vastakkainasettelut, vaikka ne sinänsä ovat tehokkaita, ovat 
entistä vaarallisempia, jos ne heikentävät organisaatioiden välisiä 
vaikutuksia ja rajoittavat olennaisesti ennakointia ja halukkuutta 
varata riittävästi aikaa organisaatioiden väliselle oppimiselle inno-
vaatioprosesseihin osallistuvien henkilöiden keskuudessa. 

KOHTI VASTUULLISTA MAAS-INNOVOINTIA JA  
INSTITUTIONAALISTA SIIRTYMÄVAIHETTA

Kaikkien edellä mainittujen mahdollisuuksien ja haasteiden lisäksi 
MaaS:in olennainen kysymys on innovaatioprosessien ja institutio-
naalisen siirtymävaiheen heijastuminen kehittyviin liikkumistekno-
logioihin. Edellä esitetyt vaikutukset osoittavat selkeästi, että sys-
teeminen muutos edellyttää systeemistä ymmärrystä monenlaisista 
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tekijöistä ja niiden keskinäisistä riippuvuuksista. Tämän epävarmuuden 
ja monimutkaisuuden vuoksi meidän on harkittava uusia suuntaviivoja 
liikkuvuuden tulevaisuutta koskevalle spekuloinnille entistä vastuulli-
semmissa innovaatioprosesseissa. Siirtymävaiheen yhteydessä tehtävä 
järjestelmän laajempi uudelleensuunnittelu nykyisen järjestelmän kan-
nibalisoinnin ja koteloinnin sijaan pakottaa meidät kyseenalaistamaan 
innovaatiopolitiikkamme, investointikohteemme ja laajemman yhteiskun-
nallisen hallinnon tavoitteemme. Samalla on muistettava, että ihmisten 
tarkoitusperät eivät ole staattisia, vaan kumpuavat heterogeenisistä ja 
dynaamisista valmiuksista, toiminnoista ja arvoista. Näin ollen emme 
voi yrittää virtaviivaistaa innovaatioprosesseja rajaamalla jokapäiväisen 
liikkumisteknologian tulkintaa (Mladenovic ym., 2019). Lisäksi MaaS:iin 
liittyvissä innovaatioprosesseissa on otettava huomioon yleismaailmal-
lista perusliikkuvuutta koskeva kysymys, johon pyritään sisällyttämään 
menettelyt saatavuuden ja kokemusten oikeudenmukaisen jakautumisen 
määrittelemiseksi tai ainakin vähimmäisturvaverkko syrjäytymisvaa-
rassa oleville. Yleensä tällaisissa arvoherkissä innovaatioprosesseissa 
ei voida korostaa liikaa sääntelykehityksen nopeutta, sillä se voisi haitata 
varsinaisia täytäntöönpanotoimia. 

Vastuullisen MaaS-innovaatiokeskustelun keskiössä on tarve välttää 
depolitisoitua normatiivista perustaa päätettäessä teknologisesta ke-
hityksestä. Teknologisen kehityksen mahdollinen uudelleenpolitisointi 
laajemman organisatorisen ja yhteiskunnallisen oppimisen aikaansaami-
seksi edellyttää, että keskustelu ohjataan kapeasti määriteltyjen asian-
tuntijapiirien ulkopuolelle. Näin vältetään rajallisesta tiedosta johtuvaan 
polkuriippuvuuteen liittyvä nk. Kehoe-ongelma. Innovaation vauhdittami-
seksi kansalaiset on saatava visiointiprosessiin täysipainoisesti mukaan 
yhteiskunnallisten alojen eri toimijoiden verkostojen rinnalle. Avoimuus 
ja avoin osallistuminen päätöksentekoprosesseihin voivat olla riippuvaisia 
myös MaaS-toiminnan toiminnallisia vaatimuksia koskevista avoimen 
lähdekoodin standardien kehittämisestä. Jos yhteentoimivuuden räätä-
löityjen ratkaisujen on tarkoitus perustua luottamuksen rakentamiseen 
sosiaalisissa innovaatioverkostoissa, tärkeiden tietojen piilottamisella 
kaupallisen luottamuksellisuuden taakse ei kannusteta yksityistä sektoria 
hallitsemaan organisaatioiden välistä oppimista. Tällaisissa innovaatiopro-
sesseissa ei myöskään voida keskittyä pelkästään tekniseen kehitykseen 
ja ennakoitaviin myönteisiin vaikutuksiin ja unohtaa samalla seurausten 
laajempi (uudelleen)jakautuminen tai olemassa olevan yhteiskunnallisen 
eriarvoisuuden vakiintuminen. Meidän on tässä yhteydessä tunnustet-
tava, että keskustelu saattaa johtaa siihen johtopäätökseen, että meidän 
on jätettävä taaksemme joitakin instituutioita ja arvoja, joista voidaan 
päättää vain demokraattisessa prosessissa. Tällaisissa jatkuvasti vastuul-
lista innovointia edellyttävissä prosesseissa on hyödynnettävä pilotti- ja 
kokeilutoimia ja otettava huomioon uudet hallintakeinot, kuten tiedon 
hallinta. Äskettäin annettuun yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvia 
tietojen keräämiseen, säilyttämiseen ja monisuuntaiseen jakamiseen 
liittyviä näkökohtia toimijoiden keskuudessa sekä mahdollisia kaupallisia 
transaktioita on tarkasteltava osana hallintovälineistöä. Viime kädessä 
on tärkeää pyrkiä ymmärtämään paremmin, miten MaaS-järjestelmään 
liittyvä lupausten kehittyvä verkosto kykenee kaappaamaan tai kenties 
harhauttamaan poliittisen yhteisön strategisen huomion.
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