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Elämme vaikeassa maailmantilanteessa, käynnissä on useita kriisejä: 

❑ Joukkoliikenteen kriisi, lentoliikenteen kriisi, velkakriisi, energiakriisi ja 

ilmastokriisi

❑ Venäjän rajaliikenteen hiipuminen ja ilmatilan sulkeutuminen vaikuttavat 

kielteisesti Suomen kansainvälisten yhteyksien määrään

❑ Joukkoliikenteessä markkinaehtoiset reitit ovat kannattavuusvaikeuksissa mm. 

polttoaineen kallistumisen takia

❑ Haasteet toimitusketjuissa vaikuttavat yritysten logistiikkakustannuksiin ja 

toimitusaikoihin

Miksi liikennealan toimijoiden laaja yhteistyö ja 

verkottuneen datan hyödyntäminen on tärkeää juuri nyt?



Liikenteen dataekosysteemissä jo yli 150 toimijaa -
tule mukaan kehittämään tulevaisuuden liikennejärjestelmää

Mitä tavoittelemme yhdessä?

❑ Innovatiivisia datankäyttöratkaisuja

❑ Reilua digitaalista liiketoimintaympäristöä

❑ Sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille kilpailukykyisiä 

ja skaalattavia liikenne- ja liikkumispalveluita

❑ Liikennemuodot yhdistäviä turvallisia, vähäpäästöisiä ja 

käyttäjälähtöisiä matka- ja kuljetusketjuja

❑ Nopeutta ja tehokkuutta

❑ Saumatonta palvelukokemusta asiakkaille

❑ Parempaa jälkeä ja kasvua – säästäen kustannuksia
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Ulottuvillasi on useita liiketoimintahyötyjä 
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Uuden
liiketoiminnan ja 

palvelujen kehitys

Liikenteen kattava, 
reaaliaikainen 
tilannekuva

Valmiita 
rakennuspalikoita ja 
yhteinen sääntökirja

Parempi ymmärrys 
omasta ja muiden 
liiketoiminnasta 

Parempi 
asiakastyytyväisyys

Helposti hyödyn-
nettävää liikenne-

tietoa ekosysteemi-
kumppaneilta

Pienemmät 
kehityskustannukset

Reaaliaikainen 
tehokas logistiikka ja 

logistiikkavirtojen 
optimointi

Tehostunut 
analysointi, 
optimointi ja 
automaatio

Enemmän aikaa 
liiketoiminnan 

kehittämiseen
→ kasvua



Työryhmät toimivat jo täydellä teholla –
nyt on hyvä hetki hypätä liikkuvaan junaan!

❑ Tammikuussa 2021 käynnistynyt Liikenteen dataekosysteemi ei 
rajoita kilpailua, vaan on kaikille avoin yhteisö. 

❑ Työskentelemme työryhmissä. Voit valita omaa liiketoimintaasi 
lähinnä olevat ryhmät, teemoja mm. liikenteen tilannekuva, 
matkatieto, logistiikan tiedot ja rajapinnat, 
kokonaisarkkitehtuuri ja EU-yhteistyö.

❑ Käydyt keskustelut ovat lähtökohtaisesti julkisia, ellei muuta 
sovita, kokouksista laaditaan muistiot.

❑ Kuulet mitä muilla on työn alla, mitä haasteita on kohdattu ja 
miten voimia voidaan yhdistää niiden ratkaisemiseksi. 
Jaetaan myös yhdessä onnistumisia ja opitaan toisilta.

❑ Työn etenemistä ohjaa ohjausryhmä.

Fintraffickoordinoi työtä valtiolta saamansa toimeksiannon ja eri 
liikennemuodot saman katon alle yhdistävän roolinsa vuoksi. 
Fintraffic toimii mahdollistajana ja toteuttaa sellaisia osia alustaan, 
missä ei ole business casea.
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Erilaisten toimijoiden yhteistyö mahdollistaa useiden 

konkreettisten hyötyjen saavuttamisen, esimerkiksi:
TYÖRYHMÄ AIHE SAAVUTETTAVISSA OLEVAT HYÖDYT

Tilannekuva Tilannekuvatiedon saatavuuden parantaminen 

kuntien katuverkolta

Entistä kattavampi tieto tieliikenteeseen vaikuttavista 

häiriöistä myös katuverkolla. Tukee jakelulogistiikan, 

joukkoliikenteen ja yksityisten liikkujien sujuvaa toimintaa.

Tilannekuva Tilannekuvatiedon saatavuuden parantaminen 

yksityistieverkolta

Sujuvammat metsäteollisuuden kuljetukset, kustannussäästöt

Logistiikan tiedot ja rajapinnat Sähköiset rahtikirjat Laskutuksen nopeutuminen, tiedon parempi luotettavuus

Logistiikan tiedot ja rajapinnat Tiedonvaihto solmukohdissa, data-alustat Tiedon syöttö vain kertaalleen ja datan rikastaminen muiden 

toimesta. Seurauksena toiminta tehostuu ja manuaalinen työ 

vähenee.

Logistiikan tiedot ja rajapinnat Yhtenäinen päästölaskenta Yhteinen tapa raportoida päästöt, parantaa 

vertailukelpoisuutta osittain.

EU-yhteistyö Gaia-X EU-liikennetiedon harmonisointi, mahdollisuus vaikuttaa EU-

tasolla sovellettaviin toimintamalleihin, standardeihin ja 

hyödyntää näitä oman liiketoiminnan kehityksessä.

Matkatieto Liityntäpisteet ja muu perustieto Laadukas perustieto esim. pysäkeistä parantaa

asiakaskokemusta ja vähentää työtä operaattoreilla.

Matkaketjut Matkaketjujen muodostamisen helpottaminen

Hallinnointi ja sääntökirja Visio ja tavoitteet Yhteinen visio ja tavoitteet helpottavat yhteishankkeiden

tekemistä.

Sääntökirja Sääntökirja nopeuttaa sopimusten muodostamista ja lisää

luottamusta. 
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Ekosysteemi ei rakennu vain teknisistä osista –

tarvitsemme yhteistyötä ja pelisääntöjä!
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Yhteistyö

• Yhteiskehitysratkaisut

• Investointiratkaisut

• Yhteistyön koordinointi

• Yhteiset tavoitteet

Digitaaliset säännöt

• Yhtenäinen kokoelma 

mallipohjia ja 

standardisopimuksia

• Yhteistyön ja 

tiedonsiirron 

standardit

Infrastruktuuri

• Tekninen tietoalusta

• Data

• Digitaalisen 

liiketoiminnan 

peruspalvelut

Lähteet: Fintrafficin sidosryhmähaastattelut, kevät 2020

Aalto Yliopisto: Politiikkasuositus liikennealalle, 2021 
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Sääntökirjassa sovitaan säännöistä, 

joilla datajoukkoja jaetaan, 

ekosysteemipalveluita tarjotaan ja 

yhteistyöstä sovitaan

Sääntökirjassa ei sovita liikkumis-, 

liikenne- ja logistiikkapalveluiden 

sisällöstä, hinnoista, maksamisesta, 

liputuksesta jne.

Liikenneala sai keväällä 2022 käyttöönsä yhdessä 

muotoillun, reilua datataloutta edistävän sääntökirjan

Perustajajäsenet: Finnair, Fintraffic, HSL, ITS Finland Ry, LMJ, MaaS Global, Matkahuolto, Metsäteho, Valopilkku Taksi, 

VR, VTT ja FLD Osuuskunta

Kahdenvälisistä sopimuksista yhteiseen sopimukseen 



Miksi olen mukana?

"Liittyminen oli nopeaa ja vaivatonta. 

Pääsen tekemään yhteistyötä yritysten

ja viranomaisten kanssa liikenteen

eteen.

Dataekosysteemityössä mukana olevat

yritykset saavat näkyvyyttä, uutta

liiketoimintaa ja liidejä.

Sääntökirja luo turvallisen pelikentän

myös pienille toimijoille.”
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Janne Lausvaara, Tietorahti Oy:n 

toimitusjohtaja
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”Datan ja integroitavuuden merkitys 

kasvaa, kun haluamme luoda parhaan 
asiakaskokemuksen ja mahdollistaa 
ketterän liikkumisen paikasta toiseen. 

Tämän takia näemme liikenteen 
dataekosysteemin mielenkiintoisena 

mahdollistajana uusissa 
yhteistyömalleissa.” 
VR Groupin ChiefDigital Officer Jonas 

Hagner.

"Tämä yhteinen askel koko toimialan 

dataekosysteemille on HSL:lle tärkeä. 
Asiakkaiden odotustaso palveluille kasvaa 
jatkuvasti. Joukkoliikenteen kilpailukyvyn ja 

vetovoiman vahvistaminen liikkumispalvelu-
markkinassa edellyttää kykyä kumppanuuksien 

kautta rakentaa asiakkaille parempia 
digipalveluita muun muassa matkaketjujen 
saralla. Datavirrat ja analytiikka työskentelevät 

asiakkaiden eduksi. Sääntökirja vie meitä 
askeleen kohti visiotamme”, 

HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen

”Datan välittäminen matkustajille ja 

viranomaisille sekä avoimien 
rajapintojen kautta myös muille 
toimijoille mahdollistaa esimerkiksi 

satojen pienten operaattoreiden 
toiminnan ja valtakunnallisten 

joukkoliikenteen matkaketjujen 
muodostamisen. Sääntökirja on 
osoitus avoimesta ja hyvästä 

yhteistyöstä alan eri toimijoiden 
välillä.”

Matkahuollon toimitusjohtajana 
toiminut Janne Jakola.

"Datan hallittu jakaminen ja tiivis 

yhteistyö eri toimijoiden kanssa ovat 
avainasemassa, kun me Finnairissa 
kehitämme parempia matka- ja 

kuljetusketjuja. Viime kädessä tästä 
hyötyy asiakas, joka näkee hyödyn 

esimerkiksi sujuvampana 
matkakokemuksena tai 
rahtitoimituksena.”

Tiina Vesterinen, Finnairin 
digitaalisista palveluista vastaava 

johtaja

"Taksialan lainsäädännön muutos ja 

digitalisaatio on muuttanut alan toimintamalleja 
merkittävästi. Hintojen ennustettavuus, taksien 
saatavuus ja laatu sekä palveluiden luotettavuus 

ovat kuluttajien silmissä aiheuttaneet 
luotettavuusaukon, jota korona on vain 

pahentanut. Valopilkku haluaa olla mukana koko 
liikenteen toimialan muutoksessa tarjoamalla 
liikenteen ekosysteemin käyttäjille 

mahdollisuuden sujuviin matkaketjuihin, reiluihin 
palveluihin sekä hintoihin kaikkialla Suomessa.” 

Valopilkku Oy:n toimitusjohtaja Jari 
Kantonen

”Metsäsektorin kuljetuksissa korostuu 

alemman tieverkon ja yksityistieverkon 
käyttäminen. Nykyistä ajantasaisemman ja 
kattavamman tietiedon muodosta-minen

edellyttää uudenlaisien tiedon-
keruumenetelmien ja yhteistyömallien 

hyödyntämistä. Sääntökirja helpottaa 
toimijoiden yhteispeliä ja edistää siten 
uusien datapalveluiden syntymistä ja 

metsäsektorin kuljetusten täsmä-
suunnittelua. 

Metsäteho Oy:n toimitusjohtaja Heikki 
Pajuoja.

Liikenteen dataekosysteemi 
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”Kun tiedämme milloin alus on 

saapumassa satamaan, voimme 

ennakoida maapuolen ajot. 

Odotusajat satamassa pienenevät 

ja läpimenoajat lyhenevät.”

Rauman Satama

"Sovellus on korvannut 

useimmat sähköpostit, puhelut 

ja laskentataulukot ja 

mahdollistaa toimintojen 

suunnittelun useita päiviä ja 

viikkoja eteenpäin. Tieto on 

aina ajan tasalla ja lopulta 

asiakkaamme ovat meihin 

tyytyväisiä.”

Kokkolan Satama

”Port Activity -satamatietosovellus 

on ainutlaatuinen ratkaisu 

maailmassa. Se tehostaa logistista 

ketjua merkittävästi.”

Neste Shipping

Meillä on jo 

hienoja 

onnistumisia –

satamasovellus 

on tehostanut 

koko 

logistiikkaketjua 
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Datan hunajapurkista vastauksia jo useisiin kysymyksiin
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Onko junani 
aikataulussa?

Missä junani 
sijaitsee tällä 
hetkellä?

Millä junalla 
voin matkustaa 
paikasta A 
paikkaan B 
ajanhetkenä C?
Mitkä junat 
lähtevät ja 
saapuvat 
asemalta 
seuraavaksi?

Mistä vaunuista 
junani koostuu?

Mitä palveluita 
vaunut 
tarjoavat?

Oliko juna 
aikataulussa 
esim. 2 kk 
sitten?

Rata-
liikenne Millaiset 

keliolosuhteet 
tieverkolla ovat juuri 
nyt?

Millainen ajokeli on 
kahden tunnin 
kuluttua?

Milloin tie on 
viimeksi aurattu, 
suolattu tms?

Missä kunnossa-
pitoajoneuvot 
liikkuvat nyt ja mitä 
ne tekevät?

Onko tieverkolla 
liikkumiseen 
vaikuttavia häiriöitä 
(onnettomuus, 
tietyö tms.)?
Onko maanteillä 
ruuhkaa, sujuuko 
liikenne 
mittauspisteissä 
normaalisti?

Tie-
liikenne

Mitkä laivat 
ovat juuri nyt 
satamassa?

Mitkä laivat 
ovat tulossa 
satamaan ja 
milloin?

Missä laiva 
kulkee juuri 
nyt?

Minkä -
tyyppinen alus 
on kyseessä?

Onko vesillä 
liikkujille 
annettu 
varoituksia?

Onko 
vesiliikenteessä 
häiriöitä?

Toimivatko 
turvalaitteet 
normaalisti?

Meri-
liikenne

Paljonko 
mittauspisteen ohi 
kulkee kävelijöitä ja 
pyöräilijöitä?



Liikenteen dataekosysteemi 

Haluamme lisätä vauhtia, tule mukaan matkalle!

Dataekosysteemin toimijoita150

Jakamamme datan määrä1,1 Tt / päivä

yli 100 rajapintaa

4mrd. 

rajapintakutsua 

vuodessa



Kiinnostuitko? Jutellaan lisää!

Keskustelemme mielellämme kanssasi ekosysteemin 

toiminnasta, ota yhteyttä:

Fintrafficin Ekosysteemi- ja teknologiajohtaja

Janne Lautanala, 

p. +358 40 772 5355

janne.lautanala(at)fintraffic.fi

Lisätietoa: https://www.fintraffic.fi/fi/liikenteenekosysteemi

Lue lisää työryhmistä: https://www.fintraffic.fi/fi/liikenteen-

ekosysteemin-ajankohtaista

Tutustu sääntökirjaan: https://www.fintraffic.fi/fi/saantokirja

25.11.2022 Liikenteen dataekosysteemi 14

https://www.fintraffic.fi/fi/liikenteen-ekosysteemin-ajankohtaista
https://www.fintraffic.fi/fi/saantokirja

