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Tutkielma on tehty toimeksiantona Matkahuollolle, joka koki, että heillä on tarve syventää 

ymmärrystään liikennöitsijöiden arjesta ja tarpeista. Ymmärryksen kautta he voisivat yhdessä 

rakentaa uudenlaista liikennöitsijöiden kumppanuusmallia ja asiakaskokemusta. Lisäksi 

tarkasteluun otettiin haaste siitä, miten ihmiset saataisiin takaisin busseihin koronavuosien 

jälkeen.  

Tutkielmassa ymmärrystä rakennetaan etnografian menetelmiä käyttäen nojaten 

hermeneuttiseen tekstintulkintaan, jolloin huomioidaan tutkijan omat ennakkokäsitykset ja 

oletukset, eli ote on kautta linjan reflektoiva. Pohdin, miten etnografista ymmärrystä tuotetaan, 

mitä se on ja miten kaikki tehdyt valinnat vaikuttavat lopputulokseen. Liittäessäni nämä 

etnografian ydinelementit osaksi palvelumuotoiluprosessia problematisoin palvelumuotoilun 

laadullista tutkimusta ja sen tiedon sekä ymmärryksen tuottamisen mallia.  

Analyysiluvuissa rakennan Matkahuollolle tarinan siitä, keitä liikennöitsijät ovat, mistä he 

tulevat, missä he ovat nyt ja missä he näkevät olevansa tulevaisuudessa. Kerron, mitä he 

ajattelevat Matkahuollon palveluista, asiakaskokemuksesta ja kumppanuudesta sekä siitä, 

miten näitä kaikkia asioita voisi kehittää ja miksi. Näiden tarinoiden perusteella voidaan 

hahmottaa ne päähaasteet, jotka Matkahuollon tulee tunnistaa, jotta se voisi parantaa 

liikennöitsijöiden asiakaskokemusta sekä kumppanuutta heidän kanssaan.  
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This thesis was commissioned by Matkahuolto, who felt that they needed to deepen their 

understanding of the everyday life and needs of transport operators. Through this 

understanding, they could jointly build a new model of partnership and better customer 

experience for transport operators. In addition, the challenge of how to get people back on buses 

after the corona years was taken into consideration 

In this thesis, understanding is built using ethnographic methods, relying on hermeneutic textual 

interpretation, in which case the researcher's own preconceptions and assumptions are taken 

into account. The approach is reflective throughout - I considered how ethnographic 

understanding is produced, what it is and how all the choices made affect the result. By 

connecting these core elements of ethnography as part of the service design process, I 

problematized the qualitative research of service design and its model of generating knowledge 

and understanding.  

In the analysis chapters, I build a story for Matkahuolto about who the operators are, where 

they come from, where they are now and where they see themselves in the future. I will tell 

what they think about Matkahuolto's services, customer experience and partnership, as well as 

how all these things could be developed and why. These stories help to outline the main 

challenges that Matkahuolto needs to identify in order to improve the operator's customer 

experience and partnership with them.  
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1. JOHDANTO 

Kaikesta voi olla paremmin perillä. Kaikki voivat myös olla paremmin perillä. Näihin kahteen 

lauseeseen kiteytyy tämä Pro gradu -tutkielmani, jonka olen tehnyt toimeksiantona 

Matkahuollolle. Tutkimukseni pääteema on etnografinen ymmärrys – miten sitä tehdään, 

millainen laadullinen tutkimusmenetelmä se on ja miten sen avulla voidaan saada syvällistä 

ymmärrystä tutkitusta kohteesta. Etnografian kautta pyrin tuottamaan Matkahuollolle 

ymmärrystä liikennöitsijöistä, jotka ovat samanaikaisesti heidän kumppaneitaan ja 

asiakkaitaan. Tavoitteena on lisätä Matkahuollon ymmärrystä liikennöitsijöiden arjesta, heidän 

toiveistaan ja asioista, jotka he kokevat tärkeiksi. Hahmotellessani näitä asioita pyrin myös 

pohtimaan syitä siihen, miksi juuri nämä asiat nousevat esille. Haluan tuottaa tietoa ja 

ymmärrystä siitä, mitä he haluavat, mutta myös koettaa ymmärtää, miksi he haluavat juuri niitä 

asioita. Kerätyn ymmärryksen avulla Matkahuolto voi rakentaa uusia reittejä, joiden kautta 

liikennöitsijöiden asiakas- ja kumppanuuskokemusta voidaan kehittää ja ratkoa siihen liittyviä 

haasteita, joka välillisesti voi mahdollistaa myös sen, että liikennöitsijöiden asiakkaat ovat 

paremmin perillä. Lisäksi tutkimuksessa esitetään haastava kysymys siitä, miten ihmiset  

saadaan takaisin busseihin, jolloin pohditaan isommin toimialan tulevaisuutta ja sidotaan se 

osaksi yhteiskunnallista kehitystä sekä muutosta. 

Liittäessäni etnografisen tiedon keruun sekä analysoinnin osaksi palvelumuotoilun prosessia, 

tuon samalla esille problematiikan, jonka näen palvelumuotoilun laadullisessa tutkimuksessa 

eritoten, kun se väittää olevansa etnografista. Olen aina ollut kiinnostunut siitä, miten tietoa 

luodaan ja rakennetaan, jolloin etnografi pohtii reflektiivisesti sitä, miten hän rakentaa tuota 

tietoa, mitä ajattelee, mitä valintoja tekee ja miten hän vaikuttaa luotuun tietoon. Tätä prosessin 

auki kirjoittamista kutsutaan reflektiiviseksi kirjoittamiseksi, jota teen koko tutkimuksen 

matkan ajan. Kirjoitan omasta tutkijapositiostani, mistä olen lähtenyt liikkeelle, mitä tietoa 

minulla on tutkitusta aiheesta ja kuinka tietämättömyyteni toimialasta vaikutti aineiston 

keruuseen ja sen analysointiin. Reflektointi on tutkijan subjektiivista paikantamista suhteessa 

tutkittavaa ilmiöön ja valittuihin tutkimustapoihin, jolloin pyritään tuomaa esille etnografisen 

tiedon luomisen vuorovaikutuksellinen luonne sekä se, että aineisto eikä tulkinta ole koskaan 

irrallisia tutkijasta. Kun teen tätä reflektointia, kirjoitan tietoisesti minämuodossa, jotta lukija 

ymmärtää, että kyse on minun omasta subjektiivisesta kokemuksestani ja valinnoista 

tutkimuksen tekijänä. Kirjoitan auki sitä, miten minä etnografina ajattelen. Palvelumuotoilun 
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parissa olen pohtinut sitä, miten muotoilija ajattelee, miten hänen tutkimusvaiheensa valintansa 

ja käsityksensä vaikuttavat muotoiltuun asiaan koskaan kuitenkaan törmäämättä pohdintaan tai 

reflektioon tästä asiasta. Muotoilija ikään kuin ei ole osa aineiston ja tutkimusmateriaalin 

luomista ja analyysia, vaan hänet on häivytetty prosessista kokonaan. Problematiikka on 

mielestäni siinä, että palvelumuotoilun laadullinen tutkimus on etnografista, mutta ilman 

reflektiota, joten mistä voidaan tietää, miten muotoilija ajattelee, mitä valintoja hän tekee ja 

miksi? Toisin sanoen sitä, miten muotoilija päätyy omiin tulkintoihinsa ja ratkaisuihinsa, ei 

kirjoiteta auki. Tätä pohdin läpi tutkielmani.  

Tutkimusaineistoni koostuu kuudesta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Haastattelut on 

toteutettu tammi-helmikuussa 2022. Haastatteluja analysoin hermeneuttisen lähiluvun kautta 

luoden kokonaiskuvaa, joka vastaa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Lisäksi minulla on 

käytössä Matkahuollolta saatuja tilastollisia aineistoja, joilla rikastutan keräämääni aineistoa. 

Näin toimien yhdistyy laadullinen ja määrällinen aineisto, jolloin tutkitusta aiheesta voidaan 

kirjoittaa syvällisempää kuvausta sekä saada erilaisille aineistoille validoivaa materiaalia. 

Tutkimuksessa on tietoisesti annettu iso tila suorille aineistositaateille, jotta voin tuoda esille 

tarpeeksi selkeästi tulkintaani vaikuttavat seikat. Haluan myös tuottaa Matkahuollolle 

mahdollisimman paljon suoraa kerrontaa sellaisenaan liikennöitsijöiltä, ilman minun tekemääni 

suodatusta ja tulkintaa välissä.  

 

 

Tekstin seassa on orassilla kehikolla reunustettuja tekstiosioita, jotka olen kirjoittanut 

juuri siinä hetkessä sensuroimattomana ajatuksenvirtana. Päätin jättää ne osaksi 

tutkimusta, koska ne kuvastavat sitä ajatustyötä ja pohdintaa, jota olen tätä tutkimustani 

kirjoittaessani käynyt läpi. Ne ilmentävät myös niitä hämmentäviä yhteentörmäyksiä ja 

harhailujakin, jota olen kokenut etnografian tekijänä palvelumuotoilun maailmassa.  
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2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

Pro graduni on tehty toimeksiantona, koska halusin toteuttaa palvelumuotoilua yrityscasen 

muodossa. Alun perin ajatuksenani oli tehdä teoreettinen ja kriittinenkin gradu 

palvelumuotoilun laadullisen tutkimuksen laadusta ja palvelumuotoiluprosessin 

tutkintavaiheessa havaitsemistani puutteista sekä siitä johtuvasta tulkintojen ja konseptien 

ohuudesta. Pohdittuani tätä ryhdyin miettimään, haluanko tehdä tutkimuksen, jossa tehdään ja 

toteutetaan palvelumuotoilua, vai haluanko tosiaankin tehdä tutkimuksen palvelumuotoilun 

tekemisestä. Olenko silloin itse palvelumuotoilija vai palvelumuotoilun tutkija? Päädyin siihen, 

että haluan tehdä palvelumuotoilua, ja toki pyrkimyksenäni on tuoda esille palvelumuotoilun 

laadullisen tutkimuksen problematiikkaa myös tässä tutkimuksessa - ohuesti, mutta kuitenkin.  

Tutkimukseni on laadullinen sekä poikkitieteellinen yhdistäen palvelumuotoilulle tyypillisen 

tuplatimanttimallin etnografiseen aineistonkeruuseen ja analysointiin sekä hermeneuttiseen 

tekstintulkintaan. Pyrkimyksenäni on täten päästä syvään asiakasymmärrykseen, joka huomioi 

tutkimuskohteen laajemmassa mittakaavassa ja antaa heidän toiminnalleen sekä toiveilleen 

syitä ja selityksiä. Pyrin antamaan vastauksia täten myös kysymykseen: miksi?  

 

2.1 Matkahuolto tutkimuksen toimeksiantajaksi 

Tutkimukseni toimeksiantaja Matkahuolto löytyi LinkedIn-palvelusta. Tein LinkedIn-

palveluun toukokuussa 2021 postauksen, jossa hain mahdollista toimeksiantajaa gradulleni (ks. 

Liite 1). Julkaisu poiki muutamia aihe-ehdotuksia, ja yksi yhteyttä ottanut oli Matkahuolto. 

Matkahuolto on yli 90-vuotias suomalainen bussiliikenteen palvelu- ja markkinointiyritys, joka 

tarjoaa asiakkailleen eli kuluttajille, yrityksille, yhteisöille ja liikennöitsijöille monipuolisia 

matkustamiseen ja kuljetuksiin liittyviä palveluita. Matkahuollon omistavat Linja-autoliitto ry. 

ja suomalaiset linja-autoyrittäjät (Matkahuolto 1.) Matkahuollon nykyinen myyntijohtaja on 

entinen työkollegani, ja hän oli välittänyt yhteystietoni eteenpäin ja suositellut minua talon 

sisällä, joten onnella ja sattumalla on tässäkin matkassa pieni osuutensa mukana. Matkahuolto 

tuntui itsestäkin heti toimijana sellaiselta, että se kiinnosti minua, ja olin toki tietoinen heidän 

tekemästään rohkeasta työstä omien toimintamalliensa perkaamisessa ja asiakaskokemuksen 

kehittämisestä. Esimerkkinä tästä heidän julkinen Ei haukku haavaa tee -kampanjansa 
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pakettitoimituksien kuluttajapalautteista, joiden pohjalta he kehittivät toimintaansa ja 

asiakaskokemustaan pakettipalveluiden puolella (Matkahuolto 2, 2020).  

Ensimmäinen palaveri graduyhteistyöstä pidettiin jo toukokuussa 2021. Matkahuoltoa edusti 

heidän asiakaskokemus- ja markkinointijohtajansa. Palaverissa oli tarkoitus tutustua ja jutella 

mahdollisesta graduyhteistyöstä. Matkahuollolla ei ollut mielessään tarkkaan aihetta, mutta 

keskustelussa tuli ilmi, että heillä on halu kehittää asiakaskokemustaan liikennöitsijöiden 

parissa ja he ovat miettimässä uudenlaista kumppanuusmallia tämän ryhmän kanssa, jotka ovat 

sekä heidän asiakkaitaan, omistajiaan että kumppaneitaan. Matkahuolto koki, että heillä ei 

välttämättä ollut tästä kohderyhmästä parasta mahdollista ymmärrystä sillä hetkellä, eritoten 

heidän odotuksistaan ja toiveistaan. Lisäksi Covid-pandemian vaikutukset linja-autoyrittäjiin 

ovat olleet merkittävät, kun matkustaminen ja ihmisten liikkuminen vähenivät radikaalisti 

pandemian takia. Aineistostani poimin tähän muutamat sitaatit kuvastamaan tilannetta 

liikennöitsijöiden näkökulmasta:   

Korona on vienyt liikevaihdosta…kaksikolmasosaa on hävinnyt (Haastateltava 3). 

On kehotettu, ettei saa kulkea missään. Pitää olla suojattuna. Niin päin pois, että 
odotan sitä aikaa, että ihmiset. Tohtii lähteä taas reissuun. (Haastateltava 1.) 
 
Mutta sitten taas vastavoimana näen tänne säännölliseen matkustukseen sen, että 
kyllähän korona on nyt opettanut työpaikoilla ja opinnoissa siihen, että 
hybridimalli tulee olemaan tulevaisuutta. Se on taas niin kuin matkustusta 
vähentävä seikka. (Haastateltava 5.) 
 
…mutta pitää muistaa, että mä katon koronan tummentavien lasien läpi, mä en 
osaa nähdä niitä mahdollisuuksia kohta enää (Haastateltava 5). 

 

Linja-autoliiton maaliskuussa 2022 julkaistun tiedotteen mukaan heidän jäsenilleen teettämään 

kyselyyn vastanneista noin 25 % kertoi, että yrityksen liikevaihto on vähentynyt yli 50 % 

koronatilanteen aikana, ja noin 35 % vastanneista ilmoitti, että liikevaihto on pienentynyt 30–

50 %. Vain noin 7 % ilmoitti, että liikevaihto on kasvanut. Yrityksistä 40 % on joutunut 

irtisanomaan henkilöstöään ja yli 75 % on lomauttanut henkilöstöään koronan aikana. Noin 24 

% vastanneista uskoi, että yritys selviää koronakriisistä. Koronan vaikutukset näkyivät eniten 

markkinaehtoisessa liikenteessä: vastanneista yli 80 % on vähentänyt markkinaehtoista 

liikennettä. Matkailu- ja tilausliikenteen osalta peräti 80 % yrityksistä kertoi volyymin olevan 
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korkeintaan 30 %:n tasolla normaalitilanteesta. Kaikesta huolimatta yli puolet vastaajista uskoo 

markkinan elpymiseen. (Linja-autoliitto 2, 2022.)  

No tällä hetkellä tietysti niinku viimeistä 2 vuotta niin eniten värittää tämä korona 
ja tuota ihan ei tarvitse hirveän ruudinkeksijä olla, kun tajuaa että kun ihmiset on 
kotona, ei lähde töihin. He eivät matkusta työmatkoja ja tota... ohjeistetaan 
pysymään kotona, välttämään kontakteja niin ei liikuta ja jos liikutaan, liikutaan 
sillä omalla autolla elikkä matkustajamäärät on ihan radikaalisti vähentynyt ja 
sen myötä meilläkin on niinku meidän markkinaehtoisia liikennettä niin jouduttu 
ihan todella todella raa'asti supistamaan, että mitä me ajetaan nyt sitten enää eli 
on vaikuttanut todella paljon niinku meidän meidän toimintaa. (Haastateltava 4.) 

No tällä hetkellä alkaa pikkuisen näkyä valoa tunnelin päässä ja ollut 2 vuotta 
niinku aika synkkä tilanne, mutta tuota mielenkiinnolla odotetaan, että miten 
puretaan näitä rajoituksia ja vaikuttaa tännekin aika paljon (Haastateltava 2). 

Koronarajoitusten purun jälkeen tilanteen olisi voinut uskoa kääntyvän hiljalleen parempaan 

suuntaan, vaikka liikennöitsijät uskoivatkin, että vasta 6–12 kuukauden kuluttua pandemian 

pahimman vaiheen taittumisesta heidän liiketoimintansa voisi palautua normaalille tasolle 

(Linja-autoliitto 1, 2022). 

[lähtee] kyllä tosiaankin alkuun kun se on vaan lähteäkseen, mutta se vaan kestää 
sen hetken kun yhteiskunta sanoo, että nyt on rajoitukset pois. Nyt voi mennä. Mä 
uskon, että se se patoutunut tarve matkustaa purkautuu kyllä niinku kohtuullisen 
äkkiä. (Haastateltava 3.) 
 

Pandemiakausi ei ollut vielä kuitenkaan ohitse, kun uudeksi ja seuraavaksi haasteeksi 

liikennöitsijöille muodostui helmikuussa 2022 Ukrainan sodan kriisi ja taloudellisista 

pakotteista johtunut polttoaineen nopea hinnannousu. Kahden vuoden pandemiakauden 

aiheuttaman matkustamisen romahtamisen seurauksena linja-autoyritysten lähtötilanne uuteen 

kriisiin on ja oli ymmärrettävästi hankala, mikä on johtanut siihen, että linja-autoyritysten 

tulevaisuus näyttää epävarmalta. (Linja-autoliitto 2, 2022) Näiden suurten haasteiden vuoksi 

monen liikennöitsijän toiminta on ja oli uhattuna, mikä vaikuttaa suoraan myös Matkahuollon 

omaan liiketoimintaan, koska liikennöitsijät ovat heidän asiakkaitaan ja omistajiaan.  

Minulla itselläni oli halu tehdä sellainen palvelumuotoilullinen tutkimus, jossa pääosassa ei ole 

lopputuotos tai ratkaisu. Halusin antaa Matkahuollolle ymmärrystä tutkimuskohteesta, jolloin 

mahdollinen tuotettu ratkaisumalliehdotus perustuu asiakkaiden toiveisiin. Lisäksi 

ymmärretään myös, mistä nämä toiveet ja halut kumpuavat. Alusta asti toin esille haluni tehdä 
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etnografista tutkimusta, jolloin keskiöön ei nouse niinkään ratkaisu vaan aineisto ja 

ymmärryksen etsintä. Näin ollen tutkimukseni keskiössä on tuplatimanttimallin ensimmäinen 

lohko eli Tutki ja Määritä -vaiheet. Matkahuolto oli heti alkumetreiltä asti mukana 

ajatuksessani ja näytti sille vihreää valoa.  

Jatkokeskusteluissa eri rooleissa olevien matkahuoltolaisten kanssa esiin alkoi piirtyä 

potentiaalinen tutkimusongelma, joka liittyi siihen, että Matkahuolto kokee, että heillä voisi 

olla parempi ymmärrys liikennöitsijöiden tarpeista ja toiveista sekä heidän arjestaan tässä 

pandemian jälkeisessä maailmassa ja toimintaympäristössä. Tämän ymmärryksen kautta 

voitaisiin luoda edellytyksiä paremmalle kumppanuudelle ja luoda uusia toimintamalleja sekä 

yhteistyömahdollisuuksia. Keskusteluissa oleelliseksi kysymykseksi nousi myös pandemian 

jälkeiseen arkeen syntynyt yhteisesti jaettu haaste: miten ihmiset saadaan busseihin?  

 

2.2 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

Tutkielmani pääkysymys on: mitkä ovat ne "oikeat" ongelmat, joihin Matkahuollon kannattaisi 

kiinnittää huomiota ja joita ratkaisemalla se voisi kehittää liikennöitsijöiden asiakaskokemusta. 

Tavoitteena on tuottaa Matkahuollolle Design Brief, jossa sanoitetaan ja osoitetaan 

ongelmakohdat, joihin Matkahuollon olisi tulevaa kumppanuusmallia kehittäessään syytä 

kiinnittää huomiota, jotta he ja liikennöitsijät voisivat yhdessä kehittää ja luoda uusia 

toimintamalleja sekä parempaa asiakaskokemusta niin liikennöitsijöille kuin ihmisille, jotka 

istuvat liikennöitsijöiden kyydissä. Näitä mahdollisia ongelmakohtia haen etsimällä vastauksia 

siihen, mitä liikennöitsijät tahtovat ja odottavat Matkahuollolta. Tutkielmassani pyrin 

käsittelemään myös monitahoista haastetta siitä, miten ihmiset saadaan busseihin. Tuottamalla 

vastauksia ja ymmärrystä näihin kysymyksiin uskon, että Matkahuolto on paremmin perillä 

siitä, mitkä asiat heidän tulisi pyrkiä ratkaisemaan kehittäessään uutta kumppanuusmallia 

liikennöitsijöiden kanssa.  

Koska tutkimukseni on aineistolähtöinen ja lähestymistapa on etnografinen sekä 

aineistonkeruussa että sen tulkinnassa, pyrin pohtimaan kautta koko tutkielmani tulkintoihini ja 

metodologisiin valintoihini vaikuttavia tekijöitä, minkä vuoksi otteeni on myös reflektoiva.  

Joudun väistämättä pohtimaan sitä, miksi päätin lähestyä aihetta siten kuten tein ja miten minä 

toimialasta tietämättömänä teen tulkintaa keräämästäni aineistosta ja miksi päätin kerätä juuri 
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sellaisen aineiston kuin keräsin. Näin toimimalla haluan tuoda esille etnografisen tutkinnan 

erityispiirteet ja sen tuomat mahdollisuudet palvelumuotoilun laadulliselle tutkimukselle. 

Kääntöpuolella on sitten haluni problematisoida ja herättää ajatuksia siitä, millaista 

palvelumuotoilun laadullinen tutkimus on. Jos aina vain keskitytään tuottamaan ratkaisu ja 

vastaamaan kysymykseen "mitä" tai "miten", prosessi johtaa aika väistämättä siihen, että 

lopussa syntyy yleistävä ratkaisu, jota ei välttämättä pystytä edes selittämään tai kertomaan, 

miksi se on sellainen kuin se on.  

 

2.3 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineisto koostuu kuudesta syvästä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, joiden 

yhteiskesto on noin 10,5 tuntia. Yhdessä haastattelussa paikalla oli 2 haastateltavaa. 

Haastattelut toteutettiin yhtä lukuun ottamatta etätyövälineitä käyttäen, koska tutkimuksen 

aineistonkeruu on toteutettu Covid-19-pandemian aikana. Kukin haastattelu on tallennettu joko 

Teams-tallenteena tai/ja äänitallenteena. Teams-haastatteluissa yhtä lukuun ottamatta 

haastateltavilla oli kamerajako päällä.  Haastattelujen tukena minulla oli haastattelurunko, 

mutta pyrkimykseni oli pitää haastattelut mahdollisimman keskustelunomaisina, joten 

haastatteluissa ei edetty tiukasti haastattelurunkoa seuraten enkä kysynyt kaikilta 

haastateltavilta samoja kysymyksiä, vaan pyrin elämään tilanteessa ja tarttumaan asioihin, jotka 

haastateltava toi esille ja koki itse tärkeäksi. Haastateltavat edustavat kaikki keskisuuria 

liikennöitsijöitä ja heidän työroolinsa vaihteli johtajasta markkinointipäällikköön. 

Haastateltavat liikennöitsijät valitsi Matkahuolto. Puran aineiston hankintaa yksityiskohtaisesti 

luvussa 4. Tavoitteenani on anonymisoida tutkittavani täysin, minkä vuoksi heistä kustakin 

käytetään pelkistettyä pseudonyymiä, esimerkiksi haastateltava 1 tai haastateltava 2. Jos 

aineistositaateissa on kerrottu paikannimistä tai esimerkiksi ajolinjoista, häivytän nämä 

paikannimet tekstissä, ja ajoreitit kuvataan yleisellä tasolla, kuten ”linja A-B-C”. On kuitenkin 

huomioitava se seikka, että Matkahuolto valitsi haastateltavat, jolloin heillä on aina 

mahdollisuus koettaa tunnistaa kertoja esimerkiksi hänen käyttämistään sanavalinnoista.  

Aineiston purkaminen on tehty litteroimalla haastatteludialogit teksteiksi Word-dokumenttiin. 

Litterointi on sanasanaista puhtaaksikirjoittamista, ja valitsin tässä tutkielmassa litteroida 

haastattelut sanasta sanaan, mutta jätin merkitsemästä äänenpainoja tai esim. naurahduksia. En 

myöskään ottanut litteraatioon kuvia kameratallenteen hetkistä, koska en ole tekemässä 
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keskusteluanalyysia, jossa tämänkaltaisilla seikoilla olisi merkitystä (ks. Hirsjärvi & Hurme 

2008, s. 138–140). Tutkimuksessani kiinnitetään siis huomiota puheen sisältöön eikä tapaan, 

jolla sitä tuotetaan. Analyysini kohdistuu sisältöön, jolloin syytä on litteroida kaikki puhuttu, 

myös tilkesanat, koska lähiluvun kannalta niillä on merkitystä. (Ruusuvuori & Nikander, 2017, 

s. 427–430.) Litteroitua tutkimusaineistoa on yhteensä noin 357 sivua.  

Aineiston käsittely on tehty teemoittelemalla aineistoa etsien samankaltaisuuksia ja 

poikkeamia. Aineiston teemoittelussa käytin apuvälineenä Miro-työalustaa (ks. kuva 6, s. 44). 

Teemat syntyvät aineiston analyysin kautta, joka on toteutettu nojautumalla hermeneuttiseen 

lähilukuun ja tekstintulkintaa. Luin aineistoa uudestaan ja uudestaan valittujen 

tutkimuskysymysten valossa pyrkien löytämään teemoja, jotka antavat vastauksia aineistolle 

esitettyihin kysymyksiin. Aineiston analyysin menetelmät ja tulokset esitellään tarkemmin 

luvuissa 4 ja 5.  

Käytössäni on myös Matkahuollon tuottamaa julkaisematonta määrällistä aineistoa, jota he ovat 

keränneet säännöllisesti lähetettyjen asiakastyytyväisyyskyselyjen muodossa. Käytän tätä 

aineistoa rikastuttamaan keräämääni aineistoa ja tällä tavoin pyrin etnografialle tyypilliseen 

syvään kuvaukseen eli thick descriptioniin, jossa laadullinen ja määrällinen aineisto 

yhdistetään. Näin tulkintaa voidaan syventää tai mahdollisesti problematisoida erilaisia 

aineistoja ja dataa sekä niiden luomia merkityksiä.  

 

2.4 Tutkielman rakenne 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Tutkielman rakenne  
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Olen tutkimuksen lähtökohtia esitellessäni nimennyt työni pääkäsitteitä: palvelumuotoilu, 

tuplatimatti-prosessimalli, etnografia, teemahaastattelu, hermeneuttinen tekstintulkinta ja 

analyysi, lähiluku, syvä kuvaus, reflektiivisyys sekä asiakasymmärrys. Tutkielmassani lähden 

siitä ajatuksesta, että asiakasymmärrys syntyy kaikkien edellä mainittujen menetelmien 

yhteensovittamisesta. Seuraavassa luvussa, Teoreettinen viitekehys, pyrin määrittelemään, mitä 

tarkoitan tässä tutkielmassa noilla käsitteillä.  

Luvussa neljä, Tutkimusaineisto ja analyysi, esittelen aineistoni: miten se on kerätty ja 

millainen se on, ja pohdin samalla sitä, miksi se muodostui sellaiseksi kuin muodostui. Otteeni 

on refleksiivinen ja haluan tuoda esille sekä oman roolini ja asemani tutkimusaineiston 

hankinnassa että sen, kuinka valtava merkitys tutkijan omalla esiymmärryksellä on aineiston 

hankinnassa ja sen seurauksena tietenkin myös analyysissa sekä lopputuloksissa. Käyn luvussa 

myös läpi sitä, miten käsittelin aineistoani, miten luin sitä ja mitkä seikat ovat mahdollisesti 

vaikuttaneet tulkintaani.  

Luvussa viisi, Tutkimustulokset, esittelen aineistosta tulkitsemani teemat ja pyrin tuomaan esille 

liikennöitsijöiden toiveet ja halut sekä niiden taustat. Pyrin muodostamaan Matkahuollolle 

kuvan siitä, missä ovat ne tärkeimmät kehityksen kohdat, joilla voidaan vaikuttaa 

liikennöitsijöiden asiakaskokemukseen niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Hahmottelen 

myös uuden kumppanuusmallin sisältöjä ja mahdollisuuksia. Koen myös tärkeäksi tuoda esille 

ne asiat, joissa Matkahuolto on onnistunut. Luku on tämän työn ”pihvi” ja laajuudeltaan 

massiivinen.  

Pohdinta-luvussa pohdin tutkielmaani kokonaisuudessaan, sen toteuttamista ja sen tuloksia.  

Esitän tiivistelmän löydöksistäni ja lisäksi pohdin kriittisesti tekemääni laadullista tutkimusta 

niin etnografiana kuin osana palvelumuotoilun tuplatimanttimallia. Lopuksi pyrin kokoamaan 

näkemykseni siitä, millaiseen laadulliseen tutkimukseen ratkaisukeskeinen palvelumuotoilun 

tuplatimantti tekijäänsä ohjaa.  
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3. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Tässä luvussa määrittelen tutkimukseni pohjan eli teoreettisen viitekehyksen. Luvussa käydään 

läpi yllä olevan kuvan käsitteet, ja koetan selittää, miten käytän näitä yhdessä ja miten ne 

rakentavat yhden tavan luoda asiakasymmärrystä osana palvelumuotoiluprosessia. Koska 

tutkielmani on aineistolähtöinen, en etsi vastauksia tutkimuskysymyksiini teoriasta tai 

kirjallisuudesta, vaan teoriapohja selittänee aineistonkeruutani ja sen analysointia sekä tehtyjä 

metodologisia valintoja. Monet jo aikaisemmat käsitteet, kuten refleksiivisyys, syvä kuvaus tai 

tuplatimantti eivät näy kuvassa, mutta ne ovat kuplia isojen ympyröiden sisältä ja tulevat 

selitetyiksi osana kokonaisuutta, johon olen ne sitonut. Tärkeää on huomioida, että 

tutkimukseni on soveltava ja en ole tekemässä perinteistä palvelumuotoiluprojektia, jossa 

tuotetaan jokin ratkaisu johonkin ongelmaan. Sen sijaan olen tuottamassa ymmärrystä.  

 

Kuva 2.  Teoreettinen viitekehys 
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3.1 Palvelumuotoilu – Mitä se on? 

"If you would ask ten people what service design is, you would end up with eleven 

different answers at least" (Stickdorn, 2012, 28).   

"Service design is interdisciplinary and therefore it cannot be a discipline in itself" 

(Stickdorn & Schneider, 2012, s. 18).  

Yllä on kaksi lausetta Marc Stickdornin ja Jakob Schneiderin toimittamasta teoksesta "This is 

Service Design Thinking: Basics – Tools – Cases". Palvelumuotoilun määritelmiä on siis yhtä 

monta ja enemmänkin kuin määrittelijää. Lisäksi Stickdorn ja Schneider (2012, s. 18) toteavat, 

että palvelumuotoilu on poikkitieteellistä eikä sitä pitäisi lähestyä omana yksittäisenä 

tieteenalanaan. 

Pyrkiessäni määrittelemään poikkitieteellistä palvelumuotoilua, lähden liikkeelle sieltä, mihin 

tuo poikkitieteellinen ajattelumalli perustuu. Palvelumuotoilun kohdalla puhutaan silloin 

muotoiluajattelusta eli design thinkingistä. Seuraavissa kappaleissa pyrin yleisellä tasolla 

selittämään, mitä muotoiluajattelu on. Tutkimukseni kannalta ei ole tärkeää tietää sen pitkää 

historiaa tai kaikkia eri muotoiluajattelun nyansseja, vaan antaa jonkinlainen ymmärrys siitä, 

mitä muotoiluajattelu on. Minä näen sen ensisijaisesti ajattelutapana, joka johtaa tietynlaiseen 

toimintatapaan.  

 

3.1.1 Muotoilua ja ajattelua vai muotoiluajattelua 

On tehtävä valinta, ajatteleeko muotoilua ja ajattelua erillisinä ilmiöinä ja yrittää määritellä ne 

erikseen vai näkeekö ne tässä kontekstissa yhdessä eli muotoiluajatteluna. Oli valinta mikä 

tahansa, määrittely on melkoisen haastava tehtävä. Muotoilu on vaikea käsite määritellä ja 

ymmärtää, kuten myös ajattelu, muotoiluajattelusta puhumattakaan. Lisäksi, kun tähän lisätään 

ajatus siitä, että muotoilun ajattelu ja sen tekeminen voidaan vielä erottaa toisistaan, ollaan 

todella kompleksisen käsitteen juurilla. (Kimbell, 2015, s. 288–289; Stickdorn ym., 2018, s. 

20.) Oman tutkimukseni kannalta riittänee, että lukija saa jonkinlaisen käsityksen 

muotoiluajattelun perusperiaatteista, jotta hän voi sitten ymmärtää palvelumuotoilun 

periaatteita. Ei ole tarpeellista lähteä filosofisiin pohdintoihin siitä, mitä ajattelu on, mitä 

muotoilu on, mitä näiden yhdistelmä on tai ajatteleeko vai tekeekö sitä, vaikka ne äärettömän 
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mielenkiintoisia pohdintoja olisivatkin. Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että tuollaisille 

pohdinnoille olisi tilansa ja paikkansa.  

Palvelumuotoilun perustana toimii design thinking eli muotoiluajattelu, jonka perusta on 

muotoilussa (design). En lähde syvälle muotoilun määrittelyyn vaan totean Lamminpäätä 

mukaillen (2021, s. 44–45), että ihmiset ovat aina muotoilleet ja valmistaneet ensimmäisiä 

työkaluja ja että kulttuurisen sekä yhteiskunnallisen kehityksen myötä on siirrytty yksittäisistä 

esineistä massatuotantoon, jolloin syntyi mahdollisuus erottaa esineen muotoilu itse 

tuotannosta. Näin konkretisoitui muotoilu ajattelutyönä, ei vain käsillä tekemisenä ja itse 

uniikin esineen valmistamisena. Lyhyesti kiteytettynä Lamminpäätä (2021, s. 48) kevyesti 

mukaillen: muotoilu on ajattelutyötä ja prosessointia, jonka lopputuotoksena on jotakin 

konkreettista materiaa tai aineeton ratkaisu, jonka avulla ihminen/muotoilija muuttaa 

ympäristöään tai vaikuttaa siihen. Tässä kiteytyksessäni otetaan huomioon jo se, että muotoilu 

voi olla paljon muutakin kuin tuotemuotoilua, kuten palvelumuotoilua eli aineettoman 

muotoilua.  

Jos muotoilu on hankala käsite, haastetta tulee lisää, kun siihen yhdistetään sana "ajattelu". 

Ajattelun määrittelystä voisi kirjoittaa varmaankin loputtomasti, mutta tämäkään käsite ei 

mielestäni ole tutkimukseni kannalta niin tärkeä, että sitä tarvitsi alkaa määrittelemään 

perustavanlaatuisella tasolla. Muotoiluajattelu alleviivaa ajattelutyötä, luovaa prosessia, joka 

tapahtuu muotoilutilanteen kontekstissa. Ajattelu on taito, jota voidaan harjoittaa, kun se 

asetetaan ymmärtämään ja ratkaisemaan erilaisia ongelmia, mikä tarkoittaa, että myös muotoilu 

on taito, jota voi harjoittaa ja kehittää. Ongelmat ikään kuin testaavat muotoilijoiden ajattelua 

ja tapoja, joilla he ongelmia ratkaisevat. Ajattelutyössä kokemus yleensä auttaa, samoin 

seuraavat kyvyt: kyky tunnistaa asioiden välisiä syy-seuraus-suhteita, yhteyksiä ja erilaisten 

aikajaksojen samankaltaisuuksia tai eroja, kyky nähdä erilaisia näkökulmia, kyky ymmärtää 

kokonaisuuksia, käyttäytymistä, tunteita ja erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia. (Lamminpää, 

2021, s.  51–54.) Muotoiluajattelu korostaa yllä mainittujen taitojen lisäksi empaattisuutta sekä 

tunteiden ja merkitysten kautta kokemista, ja ytimessä on taito asettua palvelun/tuotteen 

käyttäjän asemaan (Kälviäinen, 2014, s. 40). Lisäksi muotoiluajatteluun liittyy kiinteästi runsas 

vaihtoehtojen etsiminen, kokeileminen sekä testaaminen, mikä mielestäni tuo esille loistavasti 

sen, että muotoiluajattelussa epäonnistuminen on sallittua. Virheet ovat monesti opettavaisia. 

Ratkaisuja pyritään luomaan ja kehittämään tehtyjen kokeilujen perusteella etsien parhaat 

piirteet eri kokeilukerroista. 
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Empatian ja ihmislähtöisyyden merkitystä muotoiluajattelussa ei voi korostaa liikaa, koska sen 

kautta muotoilijat pyrkivät ymmärtämään käsillä olevaa ongelmaa ja siihen liittyviä ilmiöitä 

sekä etsimään ratkaisumahdollisuuksia yhteistyössä toisten ihmisten kanssa. (Kälviäinen, 2014, 

s. 46.) Muotoilijan kohdalla on tärkeä ymmärtää, että ajattelun taito ei myöskään ole mikään 

kerran opittu taito vaan se on joustava. Muotoilijan tulee ajatella joustavasti ja kyetä päästämään 

irti tavallista ratkaisumalleista. Jos "hyvä maku on luovuuden kuolema", samoin on myös 

hyväksi havaittu ratkaisumalli ajattelun kuolema. Muotoiluajattelu auttaa luomaan 

monipuolisia toimintamalleja ja tähtää juuri siihen, että voidaan luoda vaihtoehtoja sekä näin 

purkaa sitä ajattelua, että ratkaisut ovat sidottuja yhteen näkökulmaan (Rytilahti, 2014, s. 158). 

Muotoilijan ajattelulle onkin täten tyypillistä kyky luovaan ajatteluun, kyky sietää 

epävarmuutta ja epätarkkaa informaatiota, kyky käyttää mielikuvitusta ja oppia koetusta sekä 

taito käyttää apuna visuaalisia piirroksia sekä muita mallintamisen tapoja (Lamminpää, 2021, 

s. 59). Tätä tarkoittaa muotoilulle hyvin tyypillinen divergentin ja konvergentin ajattelun 

vuoropuhelu. Mitään uutta ei syntyisi, jos toimitaan aina samalla tavalla ja ratkotaan ongelmat  

toistuvalla kaavalla.  Jos muotoilija lähtee muotoilemaan uutta tuolia, ei hän tee niin monta 

uutta tuolia, että sopiva malli löytyy, vaan tutkii aihetta laaja-alaisesti: esimerkiksi miten 

ihmiset istuvat, mitä istuminen tarkoittaa ihmisille, miksi me istumme, missä istumme ja niin 

edelleen. Tämän jälkeen hän hahmottelee erilaisia tuoleja, testaa hahmotelmia, tekee 

muokkauksia, valitsee jotkin prototyypeiksi, valmistaa testikappaleita, testaa niitä ja tekee lisää 

hahmotelmia. Tätä iteratiivista sykliä toistetaan, kunnes löytyy ratkaisu, joka vastaa asetettuun 

ongelmaan. Ja silloinkin tuoli on vain yksi mahdollinen ratkaisu ongelmaan. Tuoli, joka on 

tuotettu ratkaisemaan jokin tietty ongelma, ei koko istumisen ongelmaa.  
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Yllä olevaan kuvaan on koottu muotoiluajattelulle keskeiset periaatteet, joita olen pyrkinyt 

aikaisemmin tekstin tasolla tuomaan esille osana muotoiluajattelun ajattelutapaa. Lyhyesti 

tiivistettynä Koiviston, Säynäjäkankaan ja Forsbergin mukaan (2019, s. 36–41) 

muotoiluajattelu on siis aina ihmislähtöistä ja asioita muotoillaan ihmisille heidän tarpeitaan 

tunnistaen ja keräten ymmärrystä ihmisistä asiakkaina, käyttäjinä tai muissa rooleissa. 

Ymmärrystä pyritään hakemaan ihmisten tarpeista, haluista, toiveista, kokemuksista, tunteista 

sekä kulttuuristen ilmiöiden vaikutuksista ihmisten toimintaan. Menetelminä ymmärryksen 

keruuseen käytetään laadullisia tutkimusmenetelmiä, kuten etnografiaa. Oikean ongelman 

tietäminen tarkoittaa sitä, että tutkimustyöllä pyritään varmistamaan, että ollaan ratkaisemassa 

oikeaa ongelmaa. Oikea ongelma löydetään kysymällä "Miksi?" ei niinkään "Mitä?".  

Kuva 3. Muotoiluajattelun periaatteet (mukaillen Koivisto, Säynäjäkangas & Forsberg 2019, s. 36) 
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Kehittäminen vaatii sitä, että on pystyttävä yhdistämään liiketoiminta, teknologiset 

mahdollisuudet ja ihmisten tarpeet toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämä vaatii laaja-alaista 

osaamista, ja monia erilaisia näkökulmia on oltava saman pöydän ääressä. Tämän vuoksi 

muotoiluajattelussa suositaan monialaisia kehitystiimejä, joiden jäsenillä on omasta 

spesiaalialastaan syvä osaaminen mutta myös ymmärrystä ja kokemusta oman alansa 

ulkopuolelta. Erilaisten ihmisten osaamista yhdistämällä voidaan ratkoa hyvinkin haastavia ja 

kompleksisia ongelmia. Yhteiskehittäminen viittaa muotoiluajattelulle luonnolliseen tapaan 

ottaa ihmiset, joille asioita kehitetään, mukaan muotoilutyöhön. Ihmisiä osallistetaan kaikkiin 

prosessin vaiheisiin, kuten työpajoihin ja ratkaisumallien testaamiseen. Näin ollen työn tilaajat  

ovat tasavertaisia kehitystiimin jäseniä, jolloin varmistetaan, että muotoilijat eivät kehitä asioita 

tyhjiössä eivätkä itselleen. Samalla varmistetaan, että organisaatio ei myöskään kehitä asioita 

organisaatiolähtöisesti, mihin liittyy aina riskejä. Saattaa käydä niin, että mahdollisuuksia 

rajataan heti alussa, koska ajatellaan, että niiden toteuttaminen on liian kallista, resursseja 

syövää tai teknisesti mahdotonta toteuttaa nykyjärjestelmin. Iteratiivisuus tarkoittaa toistamista, 

ja muotoiluajattelussa työvaiheita toistetaan, kunnes on saavutettu toimiva ratkaisu, joka on 

kohderyhmälle sopiva, taloudellinen ja teknisesti toteutettavissa. Iteraatioprosessissa on 

oleellista myös oppiminen. Eli kehitysprosessissa voidaan aina palata aikaisempiin vaiheisiin 

ja katsoa ja miettiä, onko sieltä kenties jäänyt jotakin huomaamatta tai pohtimatta. Kokeilevuus 

tarkoittaa juuri sitä, että muotoilussa on tarkoitus rikkoa olemassa olevia ratkaisumalleja ja 

konventioita. Tämä edellyttää kokeilevaa ja tutkivaa lähestymistapaa. Divergentin ja 

konvergentin ajattelun vuoropuhelun voisi pelkistää ajatukseen siitä, että yhdistämällä loogista 

konvergenttia ajattelua intuitiiviseen divergenttiin ajatteluun luodaan vaihtoehtoja ja rajataan 

niitä. Luova, intuitiivinen ajattelu luo vaihtoehtoja, joita sitten testataan loogisesti. Protoilun ja 

testauksen kautta pyritään oppimaan suunnitelmista ja niiden toimivuudesta. Prototyppi voi olla 

vaikkapa jonkin ratkaisun visualisointi, pienoismalli tai vaikkapa näytelty palvelukokemus, 

joita sitten testataan keräämällä samalla palautetta. Muotoiluajattelussa prototyyppejä 

parannellaan myös iteraatiota noudattaen, eli saadun palautteen perusteella prototyyppejä 

kehittään edelleen. Tärkeää on ymmärtää, että näissä vaiheissa epäonnistuminen kuuluu pelin 

henkeen eikä omiin ideoihin saisi liiaksi rakastua. Dekker (2020, s. 19–21) määrittelee 

muotoiluajattelun peruspilareita hieman toisin kuin Koivisto, Säynäjäkangas ja Forsberg 

puhuen muotoiluajattelun kuudesta fundamentaalisesta asenteesta: ajattelun juostavuus, 

työskentely yhdessä toisten kanssa koherenssin ja varianssin luomiseksi, opi toisilta, ole 

empaattinen, tee yhteistyötä, käytä mielikuvitustasi ajattelusi konkretisoimiseksi ja kokeile. 

Periaatteessa näissä on aivan samat asiat, mutta painopiste on asenteessa eikä ajattelutavassa. 
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Halusin tuoda tämän esille osoittaakseni, että samaa asiaa voidaan lähestyä monesta eri 

suunnasta, mikä tavallaan sitten luo haastetta juuri siitä, miten asioita voidaan määritellä 

tieteeseen soveltuvalla tavalla.  

Lyhyesti kiteytettynä muotoiluajattelu on muotoilijan tekemää ajattelutyötä ja prosessia, jolla 

hän ratkaisee käsillä olevaa muotoiluongelmaa, jonka ratkaistuaan hän tuottaa joko 

konkreettisen materian tai aineettoman, ei-esineellisen ratkaisun. Tämä kiteytys on tehty 

tutustumatta valtavaan määrään kirjallisuutta aiheesta, koska tutkimukseni valossa tämän 

käsitteen määrittely ei ole kovinkaan oleellista, sillä tutkimuskysymykseni eivät korosta 

ratkaisua tai sen muodostamista vaan ymmärryksen hankintaa, joka tässä tutkimuksessa 

tehdään etnografisesti osana palvelumuotoiluprosessia. Muotoiluajattelun määritelmiä on 

lukemattomia ja varmasti jokaisella on paikkansa, mutta kuten kokenut muotoilija Eero 

Miettinen (2014, s. 183) toteaa "vaikeutena onkin saada muut ymmärtämään, miten muotoilija 

ajattelee". Ylipäätään aina on vaikea saada toinen ihminen ymmärtämään toisen 

ajatteluprosessia, koska olemme kaikki varustettu erilaisilla kokemuksilla, taustoilla, kyvyillä, 

empatian tavoilla, tunteilla ja niin edelleen. Ja mitä vähemmän tätä ajatteluprosessia avataan 

sitä vaikeampi kenenkään on tietää, miten muotoilija ajattelee tai mitkä hänen asenteensa ovat. 

Jos reflektiota ei tehdä, miten ajattelua tai asenteita voisi edes ymmärtää? Kysymys, jonka olen 

esittänyt useasti muotoilun yhteydessä ja esitän edelleen.  

 

3.1.2 Muotoiluajattelusta palvelumuotoiluun 

Palvelumuotoilu on suhteellisen uusi ala.  Sellaisena kuin palvelumuotoilu nyt käsitetään, se on 

syntynyt 1990-luvun alkupuolella, kun palveluihin alkoi kohdistua uusia vaatimuksia. 

Teknologian kehittymisen myötä palveluala kasvoi nopeasti, ja esimerkiksi internet loi valtavan 

määrän uusia mahdollisuuksia erilaisille palveluille. (Tuulaniemi, 2011, s. 61; Moritz, 2005, s. 

23). Ennen tätä ajankohtaa perinteinen muotoilu kiinnittyi vahvasti materialististen kohteiden 

suunnitteluun, mutta teknologian kehittymisen myötä muotoilusta tuli osa myös aineettomien 

kohteiden suunnittelua. Esimerkiksi vuorovaikutussuunnittelu (interaction design) syntyi 1990-

luvulla, jolloin ryhdyttiin muotoilemaan ihmisten ja laitteistojen sekä ohjelmistojen välisiä 

rajapintoja. Enää ei keskitytty vain aineelliseen muotoon vaan esimerkiksi käyttöliittymien 

muotoiluun. Kesti vielä kuitenkin yli 10 vuotta, että palvelumuotoilusta tuli isompi ja 

tunnetumpi ilmiö, kun huomattiin, että palvelut dominoivat taloutta. Palvelut olivat (ja ovat) 

kuitenkin useasti organisaatio- tai asiantuntijalähtöisesti kehitettyjä, jolloin unohtui 
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asiakaskokemus ja sen tuottama lisäarvo. Palvelumuotoilun pioneerit huomasivat, että 

muotoilun periaatteet, metodit ja prosessit sekä ihmiskeskeinen ajattelutapa toimivat myös 

aineettomien palvelujen kehittämiseen. Palvelujen tavoitteissa korostuu muotoilulle tyypillinen 

päämäärä: asiakaskokemus ja -ymmärrys. (Koivisto ym., 2019, s. 31–32.) Palvelun tulee 

palvella ihmistä, sen käyttäjää, ei yritystä, joka palvelua tarjoaa. Muotoilijoiden ydinosaaminen 

(kulttuurin ja merkitysjärjestelmien ymmärrys, luovan ja analyyttisen ajattelun vuoropuhelu 

sekä keinot kerätä tietoa asiakkaista) ja kyky havainnollistaa sekä visualisoida aineettomia 

ilmiöitä tuotiin siis osaksi aineettomien palvelujen kehitystä ja ryhdyttiin puhumaan 

palvelumuotoilusta (service desing) ja palvelujen suunnittelusta, riippuen miten tuon service 

design -termin haluaa suomentaa (Tuulaniemi, 2011, s. 63).  

Mitä palvelumuotoilu sitten on? Aloitin käsitteen määrittelyn kertomalla, että se on hankala 

määritellä, ja kun lukee tekstiäni muotoiluajattelusta, johon palvelumuotoilu perustuu, en 

ihmettele yhtään tuota vaikeutta. Kun jokin voi olla mitä vain, se on mitä vain. Paljon on kiinni 

siitä, mistä kulmasta määrittelijä sitä lähestyy ja mikä on määrittelijän kontribuutio 

palvelumuotoilulle. Sitä Stickdorn (2012, s. 29) alleviivasi sanoessaan, että jos kysyt 

palvelumuotoilun määritelmää kymmeneltä ihmiseltä, saat ainakin 11 erilaista vastausta. Tämä 

johtunee siitä, että palvelumuotoilu on valtavan poikkitieteellistä – palvelumuotoilu lainaa 

metodeja ja työkaluja monilta eri tieteenaloilta ja yhdistää niitä toisiinsa. Samaa mieltä on 

Stefan Moritz (2005, s. 49;55), jonka mukaan palvelumuotoilu perustuu toisiin tieteenaloihin 

ja lainaa toisilta tieteenaloilta. Tuulaniemen mukaan (2011, s. 58) kyseessä on jaettu ajattelu- 

ja toimintapa, prosessi ja työkaluvalikoima, jolloin ei puhuta edes enää tieteellisestä 

suuntauksesta vaan tavasta toimia.  

 

3.2 Palvelumuotoilun periaatteet 

Selkeän määritelmän puuttuessa onkin kiinnitetty huomiota palvelumuotoilun yleisiin 

periaatteisiin, jotka Stickdorn ja Schneider määrittelivät vuonna 2012 julkaistussaan 

teoksessaan This is Service Design Thinking. Stickdornin mukaan periaatteet ovat (2012, s. 34) 

käyttäjälähtöisyys, yhteiskehittäminen, prosessointi, havainnollistaminen ja 

kokonaisvaltaisuus. Ensimmäinen eli käyttäjälähtöisyys (user-centered) tarkoittaa sitä, että 

palvelut ymmärretään asiakkaiden silmien kautta. Toinen on yhteiskehittäminen tai 

yhteissuunnittelu (co-creatice), jonka mukaan kaikki sidosryhmän jäsenet tulisi osallistaa 

muotoiluprosessiin. Kolmas on ketjuisuus (sequencing), jolla tarkoitetaan sitä, että palvelu 
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tulisi visualisoida toisiaan seuraavina toimintoina ottaen huomioon kaikki palvelun tasot: ne, 

jotka näkyvät käyttäjälle ja ne, jotka eivät näy. Neljäntenä periaatteena on havainnollistaminen 

(evidencing) eli palvelu konkretisoidaan fyysisten elementtien kautta. Viimeinen periaate eli 

kokonaisvaltaisuus (holistic) käsittää ajatuksen siitä, että koko palvelun ympäristö tulisi 

huomioida. Jos näitä periaatteita vertaa muotoiluajattelun keskeisiin periaatteisiin huomaa 

pieniä eroavaisuuksia, esimerkiksi palvelumuotoilun periaatteista puuttuu muotoiluajattelulle 

hyvin tärkeä iteratiivisuus. Periaatteita onkin tarkennettu vuoden 2018 teoksessa This is Service 

Design Doing, koska Stickdorn ja kumppanit näkivät, että periaatteissa ja niiden määritelmissä 

on puutteita. Lisäyksenä periaatteisiin tuli juuri mainitsemani iteratiivisuus, joka on selitetty jo 

aikaisemmin muotoiluajattelun yhteydessä (iterative) sekä aitous (real), jolla tarkoitetaan sitä, 

että tarpeita tulee tutkia todellisuudessa ja ideat tulee esitellä prototyyppeinä joko fyysisesti tai 

digitaalisesti. Lisäksi joitakin termejä on tarkennettu, käyttäjälähtöisyys on muutettu muotoon 

ihmiskeskeisyys (human-centered) ja yhteissuunnittelun sijaan puhutaan yleisesti yhteistyöstä 

(collaborative) (Stickdorn ym., 2018, s. 24–27.) Alla olevaan kuvaan on kerätty 

palvelumuotoilun perusperiaatteet samoin kuin tein muotoiluajattelunkin kohdalla. 
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Kuva 4. Palvelumuotoilun periaatteet 

 

Tutkimukseni ei ole kuitenkaan kovinkaan perinteinen palvelumuotoiluprojekti. Tarkoituksena 

ei ole tuottaa uutta palvelua tai kehittää olemassa olevaan vaan antaa ymmärrystä yhdestä 

sidosryhmästä, joten näen tarpeettomaksi mennä syvemmälle näiden periaatteiden määrittelyyn 

lukuun ottamatta ihmiskeskeisyyttä, joka on asiakasymmärryksen ydin.  

Muotoiluajattelun periaatteissa puhuttiin ihmislähtöisyydestä ja palvelumuotoilun periaatteissa 

sitten ihmiskeskeisyydestä. Luultavasti termit ovat hyvinkin synonyymisiä, kyse on vain 

tavasta suomentaa. Ihmiskeskeisyys tarkoittaa sitä, että kehittämisen keskiössä on ihminen ja 

hänen tarpeensa, jotka pyritään tyydyttämään. Tämä vaatii ymmärrystä siitä, mitä ihmiset  

kaipaavat ja tarvitsevat, mikä heitä motivoi ja millaisessa todellisuudessa palvelun käyttäjät 

elävät ja toimivat. Ihmiskeskeisyys tavoittelee täten asiakasymmärrystä eli ymmärrystä siitä, 

mistä elementeistä palvelun arvo koostuu sen kuluttajalle. Jos organisaatio lupaa jotakin 
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asiakkailleen, lupaus voidaan lunastaa vain ymmärtämällä niiden tarpeita, joille arvoa pyritään 

tuottamaan. Palvelumuotoilun kontekstissa ihmiskeskeisyys tarkoittaa mielestäni sitä, että 

palvelu nähdään käyttäjien silmin, astutaan heidän kenkiinsä ja pyritään empaattisesti 

ymmärtämään palvelu käyttäjänsä kautta ja puhumaan heidän kieltänsä. Tämä tieto ja 

ymmärrys muutetaan sitten osaksi palvelun rakennetta – ei siis muotoilla itselle vaan 

asiakkaalle. (Miettinen, 2016, s. 31; Tuulaniemi, 2011, s. 71–72; Stickdorn, 2012, s. 38–39; 

Stickdorn ym., 2018, s. 24.) 

 

3.3 Palvelumuotoilun prosessi – tuplatimantti 

Palvelumuotoilu nähdään ajattelutapana ja tietynlaisena tekemisen tapana eli prosessina.  

Palvelumuotoilun prosessi esitetään usein brittiläisen Design Councilin vuonna 2005 

esittelemän tuplatimanttimallin avulla. Prosessi koostuu kahdesta toisiaan seuraavasta 

vaiheesta eli timantista. Ensimmäinen vaihe on tutkimusvaihetta, jonka kautta pyritään 

määrittämään oikea ongelma. Toinen vaihe on sitten muotoiluvaihetta, jossa ongelma pyritään 

ratkaisemaan oikein. Tuplatimantista on luonnollisestikin monta eri versiota, jossa eri vaiheiden 

nimitykset vaihtelevat laajaltikin. (Koivisto ym., 2019, s. 42–43; Stickdorn ym., 2018, s. 88.) 

Alla oleva tuplatimantti on mielestäni käsillä olevaan tutkimukseen soveliain versio, ja se on 

muunnelma Design Councilin alkuperäisestä versiosta.  

 

 

 

 

 

 

Tuplatimantin ensimmäinen timantin Löydä ja Määritä -osat rakentavat prosessin 

tutkimuksellisen ja analyyttisen vaiheen, jossa pyritään tunnistamaan ratkaistava ongelma ja 

Kuva 5. Tuplatimanttimalli mukaillen Design Councilin prosessimallia. (Ks. Koivisto ym., 2019, s. 
43; Koivuaho 2018, s. 16 
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tunnistamaan siihen liittyviä arvonluonnin mahdollisuuksia. Toisen timantit osat Kehitä ja 

Tuota ovat enemmän luovuuteen perustuvia vaiheita, joissa pyritään tuottamaan ratkaisu 

ensimmäisessä vaiheessa määriteltyyn ongelmaan. Prosessissa vuorottelevat divergentti ja 

konvergentti ajattelu. Löydä ja Kehitä -vaiheet ovat luonteeltaan enemmän vaihtoehtoja luovia 

eli divergenttejä, kun taas Määritä ja Tuota -vaiheet ovat vaihtoehtoja rajaavia eli 

konvergenttejä.  Joskus tuplatimanttimalleissa törmää siihen, että ensimmäinen timantti on 

nimetty "ratkaise oikea ongelma" ja toinen "ratkaise ongelma oikein". (Koivisto ym., 2019, s. 

42–43.) Itse kartan tätä ajattelua, koska on vaikea nähdä, että mahdollisuuksista jokin olisi se 

oikea. Se ei tavallaan sovi etnografiseen lähestymistapaan eli siihen, että asiat ovat tulkintoja, 

joihin vaikuttavat monet seikat. Siksi valitsin nimetä timantit "tutki" ja "muotoile". Täten 

korostan samalla "tutkimustimantin" laadullisuutta ja sitä, mitä itse tutkimuksellani haen: 

haluan keskittyä ymmärryksen, en ratkaisun tuottamiseen.  

Minun tutkimukseni on oikeastaan vain tämän tuplatimantin ensimmäinen vaihe, ja 

tutkimuksen lopputulokset ovat yhtä kuin ongelman määrittely, jota kutsutaan myös Design 

Briefiksi. Termille ei ole oikeastaan suomennosta, vaan sitä käytetään sellaisenaan kuvaamaan 

sitä, että tutkimusvaiheen jälkeen muotoilun kohde tarkentuu, kun tiedetään, mitä oikeastaan 

pitää ratkaista. Minun tutkimukseni lopputuotos on täten Matkahuollolle toimitettava Design 

Brief, jossa tarkentuvat ne ongelmakohdat, joihin Matkahuollon olisi tulevaa 

kumppanuusmallia kehittäessään syytä kiinnittää huomiota ja ratkaistakin (ks. esim. Dekker, 

2020, s. 55; 63). Seuraavaksi selitän hieman, mitä tuplatimantin ensimmäisen vaiheen 

tutkimustimantin Löydä ja Määritä -vaiheilla tarkoitetaan, jotta päästää kohti tutkimukseni 

päämäärää eli Design Briefiä.  

 

3.3.1 Löydä 

Mitään ei löydä, jos ei etsi. Löytäminen on siis etsimistä, tutkimuksen tekoa ja sitä, että ei 

oleteta. Stickdornin ja kumppanien mukaan (2018, s. 97–98) palvelumuotoilussa tutkimisen 

tarkoituksena on ymmärtää ihmisiä, heidän motivaatioitaan ja käyttäytymistään. Tutkimus 

mahdollistaa muotoilijoille pääsyn lähemmäs ihmisiä, joille he muotoilevat, ja näkemään asiat 

heidän näkökulmistaan. Tutkimus kerryttää ymmärrystä ja tietoa aihealueesta, johon käsillä 

oleva muotoiluprojekti liittyy. Tutkimuksen päämäärä on kerätä tietoa ja ymmärrystä siitä, 

kuinka ihmiset kokevat jonkin palvelun, tuotteen tai ilmiön. Kerätty tieto syrjäyttää 

olettamukset, tai ainakin sen pitäisi tehdä niin. Koivisto ja muut (2019, s. 44) kertovat bisneksen 
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muotoiluun erikoistuvassa teoksessaan, että Löydä-vaiheessa kerätään tietoa palveluntarjoajan 

tavoitteista, rajoituksista ja heidän asiakkaidensa tarpeista. Erityisesti kiinnostavat asiakkaiden 

käyttäytyminen, motiivit, unelmat sekä kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti, jossa toiminta 

tapahtuu. Dekker (2020, s. 57–59) taas lähestyy Löydä-vaihetta lennokkaalla ajatuksella siitä, 

että se voi toimia inspiraation lähteenä, koska muotoiluajattelu olettaa, että ratkaisu löytyy 

ongelmasta. Ja jos et tiedä ongelmaa, et voi ratkaista sitä. Ongelmaan tulisi hänen mielestään 

rakastua, ei ratkaisuun. Ongelmaa pitäisi tutkia ja sen pitäisi kiehtoa muotoilijoita kuten 

rakastetunkin. Tavallaan tämä on ideaalinen ajatus ja alleviivaa sitä, että tulee tietää, mikä 

ongelma on ja miksi se on, ja selvittää laaja-alaisesti, mistä on kysymys. Tulee ymmärtää, mitä 

ollaan ratkaisemassa, ja jos ratkaisua ei ole, onko ongelmaakaan?  

Löydä-vaiheen tiedonkeruun menetelmät ovat laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Toki myös 

määrällistä tutkimusta tehdään, mutta yksistään se ei juuri koskaan riitä, koska sen kautta ei 

pysty vastaamaan kysymykseen "miksi". Jostakin syystä kirjallisuudessa aika paljon puhutaan 

palvelumuotoilun tiedonkeruumenetelmistä avaamatta tarkemmin, mitä nämä menetelmät ovat 

ja miten niitä toteutetaan käytännössä. Poikkeuksena on Stickdornin ja kumppaneiden 

toimittama teos This is Service Desing Doing, joka esittelee erilaisia valmiita menetelmiä 

tiedonkeruuseen nimensä mukaisesti. Käytetyt laadulliset menetelmät ovat useasti etnografiasia 

menetelmiä, kuten haastattelu, havainnointi, osallistuva havainnointi, kyselyt, autoetnografia ja 

erilaiset kokemusluotaimet. Kirjallisuudessa esitetään, että vain yksi tapa kerätä tietoa ei riitä, 

vaan tiedonhakua pitää tehdä eri tavoin ja eri menetelmiä käyttäen (esim. Stickdorn ym., 2018, 

s. 98; Koivisto ym., 2019, s. 44; Hämäläinen ym., 2016, s. 63–65). Oman kokemukseni 

perusteella kaava on aika monesti sama: tehdään jonkinlaista pöytälaatikkotutkimusta eli 

tutustutaan toimialaan, kerätään mahdollisesti jotakin numeerista dataa, tehdään 

benchmarkkausta kilpailijoista, tutustutaan organisaatioon ja etsitään aiheesta jo olemassa 

tutkimusdataa. Kaiken tämän tarkoituksena on valmistautua kysymään oikeita kysymyksiä ja 

oikeassa kontekstissa, kun siirrytään primääriin ensisijaiseen tutkimukseen. Primääri tutkimus 

on tiedonkeruuta sidosryhmästä käyttämällä erilaisia laadullisia menetelmiä, kuten haastattelut 

ja kyselyt. Kirjallisuudessa painotetaan tämän vaiheen laadullisen tutkimuksen etnografista 

otetta. (Stickdorn ym., 2018, 117–119.) Tässä kohtaa en näe tarpeelliseksi avata tätä vaihetta 

enempää, koska avaan omaa aineistonkeruutani myöhemmin suhteellisen tarkasti. Lyhyesti 

kiteytettynä Löydä-vaihe on sitä, että muotoilija tutustuu muotoilun kohteena olevan palvelun 

toimintaympäristöön ja siihen liittyviin ilmiöihin ja merkityksiin sekä kerää tietoa, jotta voidaan 

määrittää, mikä on ongelma, joka muotoilun keinoin tulisi ratkaista.  
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Tämä on sinänsä mielenkiintoista, että etnologina (uskallan kai nimittää itseäni 

etnologiksi, koska peruskoulutukseni on tuolta alalta) en ajattele palvelumuotoilun 

laadullisen tutkimuksen olevan kovin etnografista, koska palvelumuotoilun etnografiasta 

tuntuu puuttuvan refleksiivinen ote, joka mielestäni on juuri etnografisen 

tiedonrakentumisen oleellinen osa. Toki se on samalla osa, jota kritisoidaan eniten, koska 

miten tulkinta voisi olla tietoa (ks. Brewer, 2000, s. 19–24)? Mutta miten joku voi tietää 

oikean ongelman, jos hän ei tee tulkintoja keräämästään aineistosta? Eli miten hän ei 

muka tekisi tulkintoja määrittäessään ongelmaa? Ja tämä on mielestäni iso haaste 

palvelumuotoilulle: Miten sen tuottama tieto rakentuu? Miten muotoilija ajattelee, 

määrittää ja tulkitsee? Miten sen voisi tietää, jos sitä prosessia ei tarvitse avata? 

Etnografian ongelmaa tulisi rakastaa - siis juuri sitä, että etsijöinä ja löytäjinä me 

vaikutamme aina siihen, mitä ja miten määrittelemme. Tähän tiedon rakentumisen 

ajatelmaan perustan sen väittämän, että muotoilija ei ole irrallinen muotoilusta. Missä on 

siis muotoilijan reflektio, jos hänen tutkimusmenetelmänsä ovat laadullisia ja varsinkin 

etnografisia? Palaan tähän myöhemmin, kun avaan etnografian käsitettä tarkemmin.  

 

3.3.2 Määritä 

Löydä-vaihetta seuraava Määritä-vaihe on sitten kerätyn aineiston analyysin ja tulkinnan vaihe. 

Tätäkään vaihetta ei kovinkaan syvällisesti avata palvelumuotoiluun liittyvässä 

kirjallisuudessa, toisin sanoen, miten tuota analyysia tai etenkin tulkintaa tehdään. Koivisto 

kumppaneineen (2019, 45–46) kertoo, että tässä vaiheessa kerätty tieto muutetaan 

ymmärrykseksi esimerkiksi samankaltaisuuskaavion (affinity diagram) avulla sen enempää 

avaamatta, mikä se on ja miten se toimii. Lisäksi he esittävät, että Määritä-vaiheen 

lopputuloksena tulisi syntyä määritelty ongelma, jota lähdetään sitten tuplatimantin seuraavissa 

vaiheessa ratkaisemaan. Eli toisin sanoen puhutaan tarkennetusta Design Briefistä. Tämän 

vaiheen tuotos voi olla myös syvällistä ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja toiveista. Koska on 

kyse muotoilusta, syntynyt ymmärrys pyritään kiteyttämään visuaalisesti esim. palvelupoluksi 

tai asiakasprofiileiksi. Stickdornin teoksissa This is Service Design Thinking ja This is Service 

Design Doing tämä vaihe käsitellään erilaisten työkalujen ja menetelmien kautta eli miten 

kerättyä aineistoa voi käsitellä. Dekker (2020, s. 62–63) kirjoittaa Määritä-vaiheesta 

vaihtoehtojen rajaamisena ja kiteyttämisenä. Sinänsä on melkeinpä huolestuttavaa, kuinka 
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vähän kirjallisuudesta löytyy ajatuksia siitä, mitä tässä vaiheessa oikeasti ajattelun tasolla 

tapahtuu, mitä valintoja tehdään ja miksi. Etnologina on vaikea ymmärtää, miten kerätty tieto 

muutetaan ymmärrykseksi, kun tätä prosessia ei avata ja lopputuloksena on hyvinkin pitkälle 

menneitä tulkintoja ja yleistyksiä kerätystä Löydä-vaiheen aineistosta. Lisäksi on muistettava, 

että Määritä-vaiheen lopputulemana pitäisi tietää, mitä tulee ratkaista ja miksi se tulee ratkaista.  

 

Mikko Leskelä (2020, s. 181–186) esittää mielestäni aivan aiheellista kriittistä 

pohdintaa palvelumuotoilun tutkimuksen ja aineiston analyysin osalta. Leskelä 

peräänkuuluttaa sitä, että palvelumuotoilun parissa valitaan monesti valmiita kanvaaseja 

ja menetelmiä tiedonkeräämiseen ja sen määrittelyyn, eikä vastata monestikaan 

kysymykseen "miksi juuri nämä työkalut on valittu" ja "miten niiden keräämää tietoa 

validoidaan". Tämä näyttää siltä, että jotakin metodia tai työkalua käytetään irrallisena ja 

eristettynä itse tutkimuskysymyksistä ja -asetelmasta. Näin saattaa käydä, kun 

työmenetelmät on valittu jo ennen kuin on ratkaistu, mikä ongelma on. Leskelä (2020, s. 

183) kysyykin: jos emme tiedä, mitä olemme ratkaisemassa ja ongelma ei ole meille 

selvä, miten työkalutkaan voivat olla selvät? Tästä syystä hän on omassa toiminnassaan 

päätynyt hylkäämät useimmat palvelumuotoilulle tutut työkalut, koska ne saattavat johtaa 

toimintaan, jossa projektissa suoritetaan jokin metodi, mutta unohdetaan ajatella.  

 

Tutkimukseni kannalta ei ole tarpeellista määritellä tuplatimantin kahta seuraavaa vaihetta eli 

Kehitä ja Tuota -vaiheita, koska tutkimukseni lopputuloksena syntyy ymmärrystä eikä 

ratkaisuja. Näissä vaiheissa tosiaankin ongelma pyritään ratkaisemaan rikkaan ideoinnin, 

prototypioinnin ja testauksen avulla. Kussakin vaiheessa käytetään apuna edelleen asiakkaita 

sekä muita sidosryhmiä antamassa palautetta, jonka pohjalta tehdään iteroivaa kehitystyötä. 

Näin ollen prosessi ei ole suora jana vaan melkoinen sykkyrä palaamisia ja muokkauksia. (Ks. 

esim. Stickdorn ym., 2018, s. 90; Dekker, 2020, s. 64–73.) 

 

3.4 Palvelumuotoilu – se on ainakin tätä 

Palvelumuotoilussa korostuu ehdottomasti asiakas ja palvelun käyttäjä, joka otetaan mukaan 

kehitystyöhön. Käyttäjiä haastetaan itse keräämään tietoa, tuottamaan sitä ja kertomaan omista 
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palvelukokemuksistaan osana tiedonkeruuprosessia (Miettinen, 2016, s. 21). Palvelumuotoilijat  

tai tutkijat sitten määrittelevät tuota tietoa ja käyttävät sitä hyväkseen palvelujen suunnitteluun. 

On tärkeä sisäistää, että palvelumuotoilijan tulee ymmärtää hyvin sitä maailmaa, mihin hän 

suunnittelee. Hänen tulee ymmärtää sitä, miten ja missä jotakin palvelua käytetään, mitä 

merkityksiä siihen liittyy, millaisia ihmisiä käyttäjät ovat, millaisia kulttuurisia ja sosiologisia 

vaikutuksia palvelun käytöllä on ja millaisia sidosryhmiä palvelun tarjoamiseen liittyy. Tätä 

tietoa ja ymmärrystä kerätään monialaisia menetelmiä käyttäen ja mielellään myös 

monialaisissa tiimeissä (esim. Miettinen, 2019, s. 26.) 

Kuten aivan alussa totesin, palvelumuotoilulle on monia määritelmiä, mutta jotakin yhteistä 

niille kaikille tuntuu olevan. Suurimmassa osassa palvelumuotoilun määritelmiä tulee esille 

asiakaskokemus, yhteiskehittäminen ja innovointi. Kirjassaan This is Service Design Doing 

Stickdorn ja kumppanit (2018, s. 20) esittävät palvelumuotoilun määritelmän, joka oli heidän 

150 kollegan joukossa kaikista suosituin, kun määritelmää haettiin. Määritelmä on alla ja 

vieressä minun vapaa suomennokseni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelumuotoilun ytimessä on halu tuottaa palveluja, jotka todella ratkaisevat ongelmia, 

parantavat ihmisten arjen kokemuksia ja luovat yrityksille kilpailuetuja. Palveluja kehitetään 

yhdessä asiakkaiden, palveluntarjoajien sidosryhmien ja laaja-alaisen asiantuntijajoukon 

kanssa monialaisissa tiimeissä. Ainakin ihannetilanteessa. Tutkimusta tehdään laadullisten 

"Service design helps organizations see their 

services from a customer perspective. It is an 

approach to designing services that balance the 

needs of the customer with the needs of the 

business, aiming to create seamless and quality 

service experience. Service design is rooted in 

design thinking and brings a creative human-

centered process to service improvement and 

designing new services. Through collaborative 

methods that engage both customers and service 

delivery teams, service design helps organizations 

gain true, end-to-end understanding of their 

services, enabling holistic and meaningful 

improvements." 

"Palvelumuotoilu auttaa organisaatioita  näkemään 

palvelunsa asiakkaan näkökulmasta. Se on 

asiakkaan sekä liiketoiminnan tarpeet huomioiva 

lähestymistapa, jonka tavoitteena on luoda 

saumaton ja laadukas palvelukokemus. 

Palvelumuotoilu perustuu muotoiluajattelun 

luovaan ihmiskeskeiseen prosessiin, jonka avulla 

voidaan parantaa olemassa olevia palveluja ja  

kehittää uusia. Yhteistyömenetelmien avulla, 

jotka huomioivat sekä asiakkaan että 

palveluntuottajan, palvelumuotoilu auttaa 

organisaatioita  saamaan todellisen, 

kokonaisvaltaisen ymmärryksen palveluistaan, 

mikä mahdollistaa merkityksellisen palvelun 

kehittämisen."  

(Suomennos Maaru Seppä, 8.6.2022) 
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tutkimusmenetelmien avulla, ja visualisoinnin sekä konkretisoinnin kautta tietoa pyritään 

kiteyttämään helposti ymmärrettävään muotoon, jotta sen perusteella voidaan ideoida 

ratkaisuja. Vaihtoehtoja karsitaan testaamalla ja keräämällä palautetta, kunnes löydetään 

vaihtoehto, joka parhaiten ratkaisee ongelman ja on toteutettavissa ottaen huomioon 

esimerkiksi teknologian mahdollisuudet ja rajoitteet. Määritelmä on melkoisen lennokas ja 

kovin epämääräinen.  

Kirjallisuuteen tutustuessani kiistattomaksi seikaksi rakentuu se, että palvelumuotoilu voidaan 

selittää ja määritellä monella eri tavalla. Määritelmään vaikuttaa paljon se tausta tai toimiala, 

jolta määrittelijä tulee. Aloitin palvelumuotoilun määrittelyn Stickdornin kautta ja lopetan en 

myös siihen. Stickdornin sanoma molemmissa palvelumuotoilua käsittelevissä teoksissaan 

(2012, 2018) on se, että palvelumuotoilun vahvuus on juuri siinä, että se ei ole tarkkaan 

määritelty, eikä se ole siten tarkkaan määritelty osaamisalue vaan pikemmin yleinen ajatustapa, 

prosessi ja/tai työkaluvalikoima. Palvelumuotoilu on saanut vaikutteita muotoilusta, 

insinööritieteistä, johtamisesta ja yhteiskunnallisista sekä humanistisista tieteistä. Kaikki 

toimialat voivat käyttää tätä jaettua ajatusmallia yhteisenä kielenään kehittäessään palveluja 

(ks. myös Tuulaniemi, 2011, s. 60.) Kuitenkaan yksikään näistä lähestymistavoista tai tavoista 

käyttää palvelumuotoilua ei sellaisenaan selitä tai määritä palvelumuotoilua, vaan on palanen 

siitä. Tietyssä yhteyksissä käytettynä kukin saattaa olla hyvinkin paikkaansa pitävä tai 

harhaanjohtava. (Stickdorn ym., 2018, s. 21.)  

Osa tätä määrittelyn ongelmaa on se, että palvelumuotoilu perustuu 

muotoiluajatteluun, jonka käsite on haastava itsessään. Akateemikkojen 

keskuudessa ajatellaan, että muotoiluajattelun juuret ovat 1960-luvulla, kun taas 

toteuttavat tahot ajattelevat ilmiön muodostuneen 2000-luvulla. Väittelyä käydään siitä, 

miten muotoiluajattelu eroaa luovuudesta, innovoinnista tai systeemisestä ajattelusta. Ja 

mitä muotoilulla tarkoitetaan esimerkiksi johtamisen kontekstissa. (Hassi & Laakso, 

2011, s. 52.) Toisaalta voidaan ajatella, että niin kauan kuin jokin on vailla tarkkaa 

määritelmää, niin kauan se on elossa, mutta samalla se on kuitenkin hallitsematon ja 

hajanainen. Tätä määrittelyn problematiikkaa ei varmaankaan tieteellisissä piireissä 

ylenkatsota, mutta palvelumuotoilun käytännön tasolle ja tasolla se ei kuitenkaan välity, 

vaan siellä palvelumuotoilu on toimintamalli ja ajattelutapa, jota ei juurikaan aseteta 

kritiikin kohteeksi. En itsekään tuota tehnyt, ennen kuin aloin pohtia yhden projektin 

lopputulosta ja sitä, miksi se on sellainen kuin se on, ja huomasin, että en osaa vastata 
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asettamaani kysymykseen, vaikka olen itse ollut mukana lopputulosta kehittämässä. En 

ymmärtänyt tehtyä tutkimustyötä enkä määrittelyä, eli en ymmärtänyt sitä, mihin 

ratkaisun ideointi perustui, jolloin havahduin pohtimaan palvelumuotoilun laadullista 

tiedon tuottamisen prosessia. Tietoisen ajattelun keskeisenä piirteenä on perinteisesti 

pidetty metakognitiota eli ajattelevan olennon kykyä ottaa oman ajattelunsa tarkastelun 

kohteeksi (Lamminpää, 2021, s. 54). Esitän saman pohtivan kysymykseni uudestaan: 

missä siis on palvelumuotoilun kontekstissa muotoilijan reflektio ja kyky tai oikeastaan 

tarve ottaa oma ajattelunsa tarkastelun kohteeksi?   

 

Stickdorn ja kumppanit puhuvat määrittelyn yhteydessä erilaisista tavoista lähestyä termejä 

ylipäätään. On kaksi eri leiriä eli lumpers ja splitters. Splitters eli ’jakavat’ puhuvat eri termien 

eroista, luovat erilaisia muotoilun käsitteitä ja tapoja sekä pohtivat, mikä ne erottaa toisistaan, 

esimerkiksi juuri palvelumuotoilu, kokemusmuotoilu, muotoiluajattelu, UX-suunnittelu jne. 

Kun taas lumpers eli ’puskurit’ pyrkivät välttämään siilojen ja erojen luomista osoittaen, että 

näillä eri lähestymistavoilla on paljon enemmän yhteistä kuin eroavaisuuksia. Lisäksi he 

näkevät, että asioiden nimellä on paljon vähemmän merkitystä kuin jaetuilla periaatteilla. 

Puskuri tekee ja toteuttaa eikä kiinnitä huomiota siihen, miksi tekemistä kutsutaan. Hieman 

myös näyttää siltä, että jako perustuu siihen, että akateemisessa maailmassa tehdään jakoja ja 

määrityksiä, kun taas toteuttava taho keskittyy tekemiseen ja toteuttamiseen eikä mieti 

määritelmiä (Ks. Stickdorn ym., 2018, s. 20,22; Leskelä, 2020, s. 181.) Ei siis ihme, että 

määritelmiä on enemmän kuin määrittelijöitä. Osa halkoo asian moneksi ja osa ei halua 

kiinnittää termeihin huomiota, vaan he tekevät jotakin, jota sitten nimittävät jollakin yleisellä 

termillä, kuten palvelumuotoilu.  

Buchanan (2001, s. 6) sanoo, että muotoilun suurin vahvuus on siinä, että yhtä ja ainoaa 

määritelmää ei ole löytynyt. Alat, joilla määritelmät on pystytty vakioimaan, tuntuvat kuolevan 

tai ovat ainakin vaipumassa unholaan, koska keskusteluja ei enää käydä eikä ole haasteita siitä, 

mikä hyväksytään totuudeksi. Buchanan kuitenkin näkee keskustelun ja debatin hyvänä asiana 

aika ajoin, koska silloin pöytää tulee uutta ajateltavaa ja mahdollisuuksia. Missään nimessä ei 

kuitenkaan pidä yrittää löytää yhtä ainoaa ja oikeaa määritelmää. Tässäkin tavallaan mielestäni 

korostuu luovuus ja eräänlainen määrittelyn iteraatioprosessi. Palataan uudestaan ja uudestaan, 

mutta ei ehkä etsitä oikeaa määritelmää vaan uusia mahdollisuuksia.  
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Problematiikka on siis olemassa ja tavallaan se on melkoisen paradoksaalinen. Muotoilu lähtee 

ajatuksesta, että tulee tietää oikea ongelma ja ratkaista se oikein, mutta omaa määritelmäänsä 

se ei kykene ratkaisemaan, koska osalle ongelmaa ei ole ja osa sitten tuntuu ikään kuin luovan 

sitä. On kuitenkin selvää, että akateemisessa maailmassa asioita tulee pyrkiä määrittelemään ja 

tässä sitä ollaan. On tehtävä valintoja. Kuten aikaisemmin kirjoitin, tulee tehdä valinta siitä, 

puhuuko muotoilusta, ajattelusta, muotoiluajattelusta, muotoiluajattelun ajatteluprosessista vai 

toteuttavasta tekemisestä eli itse muotoilusta. Täytyy miettiä, onko itselle palvelumuotoilu eri 

asia kuin muotoiluajattelu ja niin edelleen. Omalta kohdaltani tutkimuksen luonne pelastaa 

paljon, koska olen tekemässä asiakasymmärrystä ja avaamassa sen kokoamiseen liittyvää 

ajatteluprosessia etnografian kautta.  

Oma valintani palvelumuotoilun määritelmälle on se, että palvelumuotoilu on ihmiskeskeinen 

tapa kehittää, se on yksi lähestymistapa kehittämiseen. Itselleni palvelumuotoilu näyttäytyy 

erityisesti ajattelu- ja prosessimallina, joka lainaa monesta eri tieteenalasta menetelmiä ja 

metodeja, joiden avulla palveluja ja tuotteita voidaan kehittää ihmiskeskeisesti ja ketterästi. 

Prosessissa korostuu ratkaisukeskeisyys (ks. esim. Stickdorn 2011, s. 28).  Koen, että 

etnografinen ymmärtäminen on minun polttoaineeni ja palvelumuotoilu yksi mahdollinen 

kulkuneuvo, kun pyritään ratkaisemaan ongelmia. Mikään kulkuneuvo ei kulje ilman 

polttoainetta. Mitä sitten on etnografia, johon palvelumuotoilu paljon laadullisessa 

tutkimuksessaan perustaa?  

 

3.5 Etnografia – mitä se on?  

"Etnologian ja kansatieteen määrittely voi toisinaan tuntua hankalalta ja rajanveto 
lähitieteisiin on vaikeaa. Useammin kuin kerran on esitetty kysymys, mikä tekee 
tutkimuksesta kansatieteellisen tai etnologisen." (Korkiakangas ym., 2005)  

 
"Etnografialle ei ole löydettävissä yhtä, yksiselitteistä määritelmää. Etnografinen 
tutkimus tuottaa tietoa ja tulkintoja yhteisöistä ja kulttuureista. Tämä tieto rakentuu 
kiinteässä suhteessa tutkimuksen kohteena oleviin ihmisin ja yhteisöihin: 
tutkimusaineistot kerätään kenttätyön menetelmin heidän paristaan ja heidän 
kanssaan." (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto 2018.) 

Tilanne on jälleen aika lailla sama kuin palvelumuotoilun käsitteen kohdalla. Ollaan sellaisen 

käsitteen äärellä, jonka määrittely on haasteellista. Kirjallisuutta lukiessani olen huomannut, 

että palvelumuotoilun laadullista tutkimusta luonnehditaan etnografiseksi juuri koskaan 
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avaamatta sitä, mitä etnografia tai etnografinen tutkimus on. Hämmentävää on myös se, että 

muotoilukirjallisuudessa puhutaan sekaisin design etnografiasta tai muotoiluetnografiasta, 

lisäksi on olemassa muun muassa termit bisnesantropologia ja design antropologia. Jakamista 

on siis tehty tämänkin käsitteen kohdalla ihan reilusti. Kaikilla termeillä viitataan kuitenkin 

tietynlaiseen tapaan tehdä laadullista tutkimusta osana muotoiluprosessia. Seuraavissa 

kappaleissa avaan etnografian käsitettä: mitä se tässä tutkimuksessa tarkoittaa ja miten itse sitä 

tutkimuksessani sovellan.  

En näe merkitykselliseksi lähteä perkaamaan etnografian historiaa, vaikka sillä pitkä sellainen 

on. Menetelmästä on ryhdytty puhumaan sosiaaliantropologian parissa 1990-luvun 

alkupuoliskolla brittiläisten sosiaaliantropologien (Malinowski, Boas, Radcliffe-Brown ja 

Evans-Pritchard) toimesta sekä Yhdysvalloissa Chicagon Sosiologian koulussa sillä 

erotuksella, että aikaisemmin mainittu joukko kutsui menetelmää etnografiaksi ja jälkimmäiset  

havainnoinniksi tai kenttätyöksi (Brewer, 2000, s. 11–12). Yleisesti voidaan todeta, että kautta 

historian ja aina tänä päivänä "etnografista otetta sovelletaan, kun halutaan tehdä näkyväksi 

monitahoisia kulttuurisia ilmiöitä ja prosesseja sekä niiden merkityksiä yksilöille ja yhteisöille" 

(Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2018, s. 7). Suomessa etnografia on tunnettu pitkään osana 

etnologiaa ja antropologiaa. Molemmat nämä ihmistieteet tutkivat ihmisiä sosiaalisina ja 

kulttuurisina olentoina.  

Voidaan ajatella, että etnografia on etnologian/antropologian tunnusomainen tiedon keräämisen 

ja tuottamisen menetelmä (esim. Brewer, 2000, s. 4;7). Mutta voidaan ajatella myös, että 

etnografia on metodologia eli tutkimusprosessia jäsentävä teoria, jossa tutkija tekee omat 

käsityksensä näkyväksi ja kerää tietoa kunnioittaen tutkittavien antamia merkityksiä ja tietoa 

tunnustaen samalla, että tutkittavien tieto ei koskaan voi olla täysin hänen tietoaan 

(Lappalainen, 2007, s. 10; Brewer, 2000, s. 7). Näin ajateltuna korostetaan etnografian niin 

subjektiivista, reflektiivistä kuin aineistolähtöistäkin otetta tiedon tuottamisen menetelmänä ja 

tutkimusotteena. Itse näen etnografian tutkimusotteena ja metodologiana, en pelkästään tiedon 

keräämisen menetelmänä, joka viittaa liialti pelkkään kenttätyöhön unohtaen tulkinnan ja 

tiedon tuottamisen prosessin. Minulle etnografia on ajattelumalli, jossa osa tiedon 

objektiivisuudesta syntyy subjektiivisuuden tunnustamisen ja tunnistamisen vuoksi. Tutkijan 

prosessin avaaminen pyrkii kuvaamaan sitä, miten etnografi ajattelee ja mihin hänen aineistosta 

tuottamansa tulkinnat perustuvat.  
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"Ethnography – the study of people and cultures from the perspective of the subject – is 

aimed at getting a deep understanding of the daily lives of the people on which it 

focuses" (Hasbrouck, 2018, s. 15).  

Valitsin Jay Hasbroukin määritelmän etnografiasta, koska se kiteyttää etnografian päämäärän. 

Se ei kuitenkaan avaa, miten tietoa kerätään ja miten sitä muutetaan ymmärrykseksi eli toisin 

sanoen se ei kerro mitään tutkimusprosessista. Se ei ota kantaa tutkijan omaan asemaan tiedon 

tuottajana eli siihen, miten toisten tietoa kerätään ja tulkitaan ja miten siitä rakennetaan uutta 

tietoa. En toki kykene itsekään huomioimaan kaikkia mahdollisia aspekteja tai selittämään tai 

esittämään tyhjentävästi, miten sitä tehdään, mutta pyrin antamaan tässä tutkielmassa 

jonkinlaisen mielikuvan siitä, mitä etnografia tekeminen käytännössä voi tarkoittaa.  

 

Huomiona haluan todeta, että tässäkin yhteydessä tavallaan puhutaan 

etnografisesta ajattelusta, ajattelutavasta, ja sitten erikseen sen tekemisestä, samoin 

kuin kirjoitin muotoiluajattelusta ja sen toteuttamisesta tuplatimanttimallin kautta. Ja tätä 

ajattelun ja toiminnan kombinaatiota olisi jo itsessään todella mielekäs tutkia: 

toimimmeko me sitten kuten ajattelemme? Etnografian parissa usein todetaan, että 

ihminen paradoksaalisesti toimii aivan toisin kuin kertoo toimivansa tai toimineensa.  

 

3.5.1 Kenttä ja kenttätyö  

Etnografian yhteydessä puhutaan poikkeuksetta kentästä ja kenttätyöstä. Joskus termit 

’etnografia’ ja ’kenttätyö’ nähdään synonyymeina toisilleen. Kenttätyö-termillä on pitkä 

historia ja terminä se tarkoittaa sitä, että tutkija lähtee niin sanotusti kentälle etsimään 

vastauksia asettamiinsa tutkimuskysymyksiin, elää tutkittaviensa kanssa, osallistuu heidän 

arkeensa, haastattelee ja havainnoi heitä tarkoituksenaan selvittää, ovatko ihmisten kertomukset 

esimerkiksi jostakin kokemastaan linjassaan heidän toimintansa kanssa. (Hämeenaho & 

Koskinen-Koivisto, 2018, s. 11.) Tullessaan osaksi kulttuurintutkimusta kenttätyö 1900-luvun 

alussa miellettiin lähinnä primitiivisten kansojen erilaisuuden ja toiseuden kuvaamiseksi. Se 

miellettiin myös näiden sivistymättömien kansojen pelastamisena, mutta noista ajoista käsitteen 

määrittely on muuttunut radikaalisti. Nykyään kenttä määritellään tutkimusaineistojen 

muodostamisen prosessiksi. (Fingerroos & Jouhki, 2018, s. 80; 83.) 
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Kenttätyö perustuu vahvasti empiriaan eli maailman havainnointiin, joka tehdään 

tutkimusaineiston välityksellä. Aineistojen voidaan ajatella olevan otteita todellisuudesta – siitä 

mitä maailmassa tapahtuu, mitä ihmiset ajattelevat ja he miten toimivat. Empiirinen tutkimus 

pohjaa siis aineistoihin ja aineistoksi kelpaa periaatteessa mikä tahansa materiaali: haastattelut, 

havainnointiaineistot, kuvat, kirjoitetut tekstiaineistot, videot, tilat, esineet ja tallenteet. Kenttä 

voi täten löytyä myös kirjastosta, arkistosalista tai vaikkapa tietokoneen näytöltä. (Vuori, 

julkaisuajankohta tuntematon; Fingerroos & Jouhki, 2014, s. 83.) Empirian ydintä on, että 

aineistot syntyvät jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa, vaikkakin jotkut 

aineistot eivät tuota vuorovaikutusta saavuta konkreettisella tasolla, esimerkiksi keruukyselyt, 

joihin ihmiset tuottavat kirjoittamalla tekstejä kohtaamatta tutkijaa muutoin kuin kirjoitettuina 

kysymyksinä (ks. Seppä, 2011, s. 26–31; Seppä, 2016). Kenttätyötä määrittelee vahvasti ajatus 

lähellä olemisesta ja empatiasta. Pyritään pääsemään lähelle tutkittavia ja sen kautta saamaan 

syvempää ymmärrystä heidän elämästään ja elämäntavoistaan. Parhaimmillaan tuo empatia ja 

ymmärrys sitten tutkimuksen kautta palaa tutkittaville antaen muulle maailmalle ymmärrystä 

heidän elämästään ja valinnoistaan. Hyvin tehtynä etnografinen kenttätyö luo rikasta ja 

vivahteikasta tietoa tutkimuskohteesta. Tietoa, jonka kautta voidaan ymmärtää, miksi ihmiset  

toimivat ja tekevät, mitä tekevät, kun muutoin saatetaan jäädä dokumentoivalle tasolle, jolloin 

pystytään kertomaan, mitä ihmiset tekevät ja kuinka. (Chipchase, 2017, s. 5.) Tämän kaltaisessa 

etnografian määrittelyssä korostuu aineistokeruu kenttätyön kautta, mutta aineiston tulkinnan 

ja tiedontuottamisen prosessi jää edelleen määrittelyn ulkopuolelle.  

 
3.5.2 Refleksiivisyys  

Tänä päivänä etnografisen kirjoittamisen keskeinen tavoite on tehdä tutkijan valinnat näkyviksi 

ja siten myös tieteellisesti arvioitaviksi eli kuten aikaisemmin kirjoitin, kyse on prosessista, 

jossa tutkijan omilla näkemyksillä on keskeinen rooli, jota tulee reflektoida läpi etnografisen 

tutkimuksen (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2018, s. 8; Fingerroos & Jouhki, 2014, s. 83). 

Pelkkä tutkittavan kohteen ymmärtäminen ja kuvaaminen ei siis riitä. Etnografia on aina 

sidoksissa niin tutkimuskohteeseensa kuin tutkijaansa asiantuntijana, yksilönä ja kokevana sekä 

tuntevana ihmisenä (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2018, s. 27). Fingerroosin ja Jouhkin 

(2018, s. 84) mukaan väitetäänkin, että "etnologin tärkein tutkimusväline on kenttätyöntekijä 

itse" – kuitenkin niin, että etnologisen tutkimuksen peruselementti eli aineiston luominen 

vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa ei unohdu. Reflektio tarkoittaa Fingerroosin ja Jouhkin 

(2018, s. 88) mukaan "tutkimuksen suunnitteluun, tekoon ja raportointiin vaikuttavien 
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subjektiivisten, menetelmällisten ja tiedon olemusta koskevien tekijöiden tiedostamista ja 

arviointia". Fingerroos (2003) on pohtinut etnologisen tutkimuksen reflektiivisyyttä 

tarkemminkin artikkelissaan ja käyttänyt siitä silloin termiä paikantaminen, jolla hän viittaa 

tutkimuksen tekemisen subjektisidonnaisuuden hahmottamiseen, joka sitten tuodaan esiin 

reflektoivalla kirjoittamisella. Täten saatetaan puhua reflektiivisestä paikantamisesta, jolloin 

halutaan korostaa tutkijan tekemän paikantamisen ja sen kirjoittamista auki tutkimustekstissä. 

Se ei rajoitu vain tutkijan henkilökohtaisten sitoumusten määrittelyyn itsereflektion kautta, 

vaan reflektiota tulisi tehdä tutkimuksen metodologisten (menetelmällisten), epistemologisen 

(tiedon olemus) ja ulkoisten sitoumusten tasolla, jolloin puhutaan paikantamisen nelikentästä. 

Lisäksi tulee huomioida tutkimusetiikka, jota ei tuohon nelikenttään ole sijoitettu. Tutkijan 

mukana kulkee aina eräänlainen työkalupakki, joka sisältää hänen omat ennakkokäsityksensä, 

olettamuksensa, valmiutensa, kiinnostuksensa, tutkimusmenetelmänsä ja näkemyksensä siitä, 

millaista etnologinen tieto on ja millainen tutkimuskohteena oleva kulttuuri, ilmiö ja ihmiset  

ovat (Fingerroos & Jouhki, 2018, s. 88). Toki refleksiivisyydellä on rajansa ja se on 

äärimmäisen haastava metodi, koska ei ole olemassa mitään yksiselitteisiä sääntöjä siitä, miten 

sitä tulisi tehdä, kuten Högbacka ja Aaltonen (2015, s. 13) toteavat. Heidän mukaansa (2015, 

13–14) tutkijalla on asema sosiaalisissa suhteissa, yhteisöissä ja kulttuurisissa 

merkityksenantosysteemeissä. Asemaa määrittävät muun muassa ikä, sukupuoli, seksuaalinen 

suuntautuminen ja luokka-asema. Lisäksi näkyväksi olisi tehtävä tutkijan sosiaaliset, poliittiset  

ja henkilökohtaiset oletukset sekä intressit ja jopa tunteet. Nämä kaikki elementit vaikuttavat 

siihen, mitä näemme ja kuulemme sekä millaisia tulkintoja teemme ja miten. Refleksiivinen 

tutkimusote johtaa siihen, että tutkijalla ei voi olla objektiivista tutkimuskatsetta, joka tulisi 

tutkimuskentän ulkopuolelta, sillä hän on aina osa tutkimaansa maailmaa. Fingerroos (2003) 

toteaa hyvin, että refleksiivinen kirjoittaminen tulee asettaa tutkimuksen kokonaisuuden 

rajoihin ja tutkijan henkilökohtaiseen elämään liittyvät asiat eivät voi olla tutkimuksessa 

itseisarvo, vaan reflektio mittaa oikeastaan tutkijan tieteellistä kypsyyttä. Minä näen, että 

reflektointi on tapa tuoda esille sitä, miten ja miksi tuotettuihin tulkintoihin on päädytty, ja 

kuvata auki tutkijan työkalupakkia. Se on kiinnittymistä johonkin, itsensä kiinnittämistä 

tehtyihin tutkimuksellisiin valintoihin ja tuon prosessin aukikirjoittamista. Reflektio ei täten 

heikennä tutkimuksen uskottavuutta vaan lisää sitä (Fingerroos & Jouhki, 2018, s. 90).  

Refleksiivisyys ei missään nimessä ole helppoa tai mukavaa, päinvastoin, koska refleksiivisyys 

pyrkii tietämiseen, mutta esittää tiedon saman aikaisesti puutteellisena ja vajavaisena (Pillow, 

2003, s. 192–193). Tavallaan tuomalla esille tutkimuksen läpeensä subjektiivinen luonne 
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ajaudutaan tilanteeseen, jossa etnografista tutkimusta voidaan luonnehtia retoriikaksi ja 

hölynpölyksi, eikä sen tuottama tieto ole objektiivista, mutta harva ihmistiede ajatellaan 

objektiiviseksi. Prosessissa on kyse kuitenkin pohjimmiltaan siitä, että tekstin lukija saa 

mahdollisimman paljon tietoa siitä, miksi ja miten tutkija on päätynyt tulkintoihinsa. Tämän 

ymmärtäminen ja kuvaaminen reflektoivasti on etnografisen tutkimusotteen ydin. Etnologin, 

joka pyrkii tekemään laadukasta tutkimusta, tulisi osata ja uskaltaa pohtia muun muassa sitä, 

kuinka paljon esimerkiksi hänen oma elämänkokemuksensa vaikuttaa tutkimuksen ennakko-

oletuksiin ja tulkintaan - toisin sanoen tutkijan tulisi ottaa oma ajattelunsa tarkastelun kohteeksi 

(Fingerroos & Jouhki, 2018, s. 89; Lamminpää, 2021, s. 54). Kyse on asenteesta, joka tutkijalla 

on itseään kohtaan tiedon tuottajana: kuka tai mikä on tämä tietoa tuottava tutkijaminä ja miten 

se synnyttää kentältä keräämänsä aineiston kautta tietoa. (Gould, 2016, s. 10–11.) 

Tämänkaltainen asenne ei tule esille muotoiluprosessiin liittyvässä etnografisessa 

tutkimuksessa.  

Refleksiivisyys saa merkityksensä todella sitten, kun palataan siihen, mikä on etnografian 

päämäärä: tuottaa tutkittavasta asiasta tietoa ymmärtämisen kautta. Tutkija ymmärtää ja 

tulkitsee aina oman maailmansa, tuntemansa perinteen, kielen, ennakkokäsitysten sekä 

oletusten kautta, jotka sitten ohjaavat hänen valintojaan. Kyse on täten hermeneuttisesta 

lähestymisestä, jossa tutkittavaa ilmiötä on pyrkimys ymmärtää mutta tiedostaen, että se 

tehdään omasta positiosta käsin osa kerrallaan. Oletus on, että mitään ei voi ymmärtää "oikein", 

vaan ymmärtäminen on aina rajallista ja mahdollisia tulkintoja on monia, koska tulkitsijoita on 

monia. Ymmärrys on siis yksilöllistä ja kulttuurisidonnaista. (Ks. esim. Hämeenaho & 

Koskinen-Koivisto, 2018, s. 14.)  

 

3.5.3 Hermeneutiikka ja tiheä kuvaus 

Hermeneutiikka on oppi ymmärtämisestä ja tulkinnasta.  Ydinajatus on, että kokonaisuus tulee 

ymmärretyksi osiensa kautta ja osat kokonaisuuden kautta (Gadamer, 2004, s. 29). Tutkija 

kysyy aineistoltaan kysymyksiä, suhteuttaa, vertailee ja pyrkii asettamaan tutkimuskohteensa 

laajempiin kokonaisuuksiin tehdessään tulkintoja ja koettaessaan ymmärtää aineistostaan 

luomiaan merkityksiä (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2018, s. 14). Hämeenahon ja 

Koskinen-Koiviston mukaan (2018, s. 15) tulkintoihin palataan ja tarkastellaan niitä uudestaan 

tutkimuksen edetessä ja pohditaan, miten ne ovat muuttaneet tutkijan ennakko-oletuksia ja 

millaisia ristiriitoja aineiston ja tutkijan ennakkokäsityksien välillä ilmenee. Kentältä kerätty 
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data siis muuttaa tutkimuskysymyksiä, oletuksia, ennakkoluuloja ja tulkintoja. Kyseessä ei ole 

mikään lineaarinen prosessi, vaan ymmärryksen lisääntyessä tutkijan tulisi osata kysyä lisää ja 

syventää tutkimustaan ottamalla mukaan erilaisia kerrostumia, kuten toiminta, uskomukset, 

haaveet, unelmat ja pelot. Lisäksi pitäisi pohtia, miten nämä esimerkiksi heijastuvat ihmisten 

toimintaan ja miten ne esiintyvät heidän kulttuurissaan (kevyesti mukaillen Hämeenaho & 

Koskinen-Koivisto, 2018, s. 8.) Etnografinen tutkimusprosessi on täten itseään korjaava aivan 

kuten muotoiluajattelun prosessi, jossa esimerkiksi iteraatio kuvaa vastaavanlaista korjaavaa ja 

uudelleen rakentavaa toimintamallia, jossa erilaisia kerrostumia liitetään toisiinsa, jotta saadaan 

syvempää ymmärrystä siitä, mitä ollaan tutkimassa tai muotoilemassa. Etnografinen tutkimus 

ei siis pyri kuvaamaan objektiivisesti, mitä tutkittavat ihmiset tekevät, sillä paljon oleellisempaa 

on kuvata sitä kulttuurista kehystä, jossa asiat ilmenevät, koska vasta sen kautta on mahdollista 

ymmärtää, mitä ihmisten tekemiset heille itselleen merkitsevät. (Ks. esim. Geertz, 1973.) 

Asioita siis ymmärretään osien kautta ja osat tulevat ymmärretyksi kokonaisuuden kautta 

(Gadamer, 1959, s. 66; 2004, s. 29). Tätä tarkoittaa hermeneuttisessa kehässä kulkeminen - se 

on ymmärryksen luomisen prosessi, jossa tutkijan omat käsitykset ja valinnat ovat isossa 

roolissa (ks. Gadamer, 2004, s. 29–40). Mikään ilmiö eikä kukaan tutkija tai muotoilija ole 

erillinen kulttuurista, yhteiskunnasta ja yhteisöstä, jossa he esiintyvät tai toimivat. Edellä 

mainitut elementit eivät ole koskaan irrallisia muusta maailmasta, jota vasten niitä voi peilata 

ja verrata ja siten ymmärtää niiden erityisluonnetta, merkityksiä, arvoja ja niiden kautta 

rakentuvaa kokonaisuutta. Merkitykset ja ymmärrys syntyvät sen kautta, että asioita peilataan 

ja suhteutetaan suurempiin kokonaisuuksiin. Kaiken tämän tuloksena on etnologista kirjoitusta, 

joka pyrkii aina antamaan selityksiä sille, miksi asiat tuntuvat tai vaikuttavat sellaisilta kuin 

ovat. Kirjoittamisessa otetaan huomioon tutkittavaan ilmiöön liittyvät toimijat, 

toimintaympäristö ja kulttuuri, jolloin tuloksena syntyy niin sanottua "tiheää kuvausta" ja 

kulttuurisia tulkintoja. (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2018, s. 15.)  

Tiheä kuvaus (thick description) on Clifford Geertzin (1973, s. 5–6) näkemys etnografiasta, 

jossa tavoitteena on kuvata tutkimuskohteeseen liittyviä kulttuurisia merkitysverkostoja ja siten 

käsitteellistää ja teoretisoida tutkittavaa ilmiötä. Päämääränä ei siis ole kuvata, mitä tapahtuu, 

vaan antaa toiminnalle merkityksiä ja pohtia, miksi niin tapahtuu eli kuvata rikkaasti ihmisten 

toimintaan sisältyviä kulttuurisia merkityksiä. (Lappalainen, 2007, s. 9–10: Leskelä, 2020, s. 

210; Brewer, 2000, s. 39.) Asian voi ymmärtää hyvin "silmän iskun" kautta. Jos kuvataan, mitä 

aktuaalisella tasolla tapahtuu, voidaan todeta, että ihmisen luomet liikkuvat ja silmä menee 

hetkeksi kiinni ja kyse voi olla tiedostamattomasta toiminnasta. Mutta kun silmän iskua 
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halutaan ymmärtää, pyritään ymmärtämään, onko kyseessä tahaton tai tahallinen teko. 

Tahallisena se yleensä viestii paljon, ja riippuen tilanteesta silmäniskun merkitys voi vaihdella 

paljon. Tuo merkitys tulee ymmärretyksi vain, kun se liitetään osaksi tapahtumaympäristöä ja 

kulttuurisia koodeja. (Geertz, 1973, s. 6–7.) Kyse on tavallaan sipulin kuorimisesta: jonkun 

ilmiön kokonaisuuden ymmärtäminen vaatii sitä, että ilmiö on purettava kerros kerrokselta 

tunnistaen eri kerroksien liittymäkohdat toisiinsa, kuten Geertz itse osuvasti prosessia kuvasi. 

Tämän kaltaista tutkimusta ei voi tehdä valtavalle tietomassalle, vaan aineistoksi yleensä 

valikoituu pieni, mutta tarkasti rakennettu kokonaisuus. Kun tätä tutkimusta ja prosessia sitten 

kirjoitetaan auki, syntyy monimuotoista ja rikasta kerrontaa sekä havainnointia (Kiviranta, 

2017.) Lisäksi kun siihen yhdistetään etnologian tutkimusprosessin vaatima refleksiivisyys ja 

hermeneuttinen ote, on selvää, että jokainen tutkimus on ainutlaatuinen, kuten tulkintakin.  

Tiheästä kuvauksesta ja sen läpikäymästä kritiikistä ja etnologisen kirjoituksen vaatimusten 

muutoksista voisi kirjoittaa oman tutkimuksensa, mutta tutkimukseni kannalta sekään ei ole 

oleellista. Tiheä kuvaus ei kuitenkaan missään nimessä ole osa etnografiaa, jota yleensä tehdään 

osana muotoiluprojekteja. En myöskään väitä, että sen pitäisi olla, mutta halusin kuvata sitä, 

mitä etnografialla tavoitellaan, kun sitä tehdään kulttuurintutkimuksen parissa. Muotoilun 

parissa etnografia on pääsääntöisesti enemmänkin havainnointimenetelmä kuin 

analyysimenetelmä. Ja kuten Kiviranta (2017) toteaa, esimerkiksi Suomessa yritysmaailmassa 

tiheä kuvaus on tuntematon käsite, mutta sen hyödyt on kuitenkin jo huomattu muualla 

maailmassa yrityskehityksen parissa. Yrityksiä johdetaan pääsääntöisesti määrälliseen tietoon 

perustuvalla datalla, ja päätöksentekoon ja strategisiin valintoihin vaikuttaa talouslukujen 

lisäksi suuresti niin sanottu big data. Big data saattaa käsittää käsittämättömän määrän 

informaatiota siitä, miten esimerkiksi käyttäydymme erilaisilla digitaalisilla alustoilla. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana tuo data on ruvennut saamaan osakseen kritiikkiä, koska 

se häivyttää yksilöt kasvottomaksi numeeriseksi massaksi ja saattaa pahimmillaan vääristää 

tuloksia, jos tuota dataa lähestytään todellisuuden mallina. Tuollaista tietoa kutsutaan myös thin 

dataksi, koska se on parhaimmillaankin hyvin yleistävää. Ihmiselämä kuitenkin näyttäisi olevan 

enemmän juuri tiheää ja merkitysrikasta. Eikä ihmisen toimintaa voi loppujen lopuksi tuntea 

eikä edes ennustaa numeroiden kautta, mistä lienee tunnetuin esimerkki lähihistoriasta: Donald 

Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi vuonna 2017. Kaikki ennusteet ja analyysit, jotka 

perustuivat valtavaan numeeriseen dataan, ennustivat, että Hillary Clinton voittaa vaalit 99 % 

varmuudella, mutta toisin kävi. Yllätys perustui siihen, että numeroista ei voida eikä pystytä 

ennustamaan ihmisten käyttäytymistä. (Leskelä 2020, s. 25; 210.) Numeerinen big data 
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tarvitsee rinnalleen etnografista tiheää dataa, jos halutaan kerätä rikasta tietoa esimerkiksi 

asiakkaista ja todella ymmärtää heitä. Legon yritystarina lienee kuuluisin esimerkki siitä, miten 

etnografinen tutkimus on ollut isossa osassa yrityksen nousussa aallon pohjasta kohti uutta 

nousua. (Ks. esim Leskelä, 2020, s. 33–36; Madsbjerg & Rasmussen, 2014, 107–122.) 

Periaatteessa kyse on siitä, että yritysten tulisi kerätä asiakkaistaan systemaattisesti rikasta 

dataa, niin sanottua thick dataa, jossa yhdistyy määrällinen ja laadullinen data. Ongelma vain 

lienee siinä, että laadullisen datan kerääminen on työlästä ja hitusen hidastakin. Lisäksi sen 

tuottamista tuloksista tulisi ensinnäkin ymmärtää, että mitä ne tarkoittavat omassa 

toimintaympäristössä, ja toisekseen pitäisi vielä osata muuttaa tuo kaikki 

toiminnaksi/palveluksi/tuotteeksi, joka vastaa ihmisten tarpeisiin. Tuollainen toiminta vaatii 

yrityksen hyvää muotoilukypsyyttä ja voimakasta halua toimia asiakaslähtöisesti. Lisäksi 

tarvitaan tutkijoita, jotka osaavat muuntaa tuon ymmärryksen helposti sisäistettäväksi tiedoksi, 

esimerkiksi visualisoinnin kautta - tiedoksi, jota voidaan käyttää tuotteen/palvelun 

kehittämisessä. Pelkkä etnografinen kirjoitus kun ei sitä vielä tee.  

 

3.6. Etnografia – se on ainakin tätä 

Etnografian kautta pyritään selvittämään, miten ihmiset toimivat, mitä he kokevat, millaisia 

merkityksiä he antavat asioille ja mikä heitä motivoi. Tätä tehdään aivan arjen tasolla, eli toisin 

sanoen etnografian kautta pyritään keräämään ymmärrystä ihmisten elämästä ja siihen 

liittyvistä ilmiöistä osallistumalla siihen elämään. (Ks. esim. Brewer, 2000, s. 11; Hämeenaho 

& Koskinen-Koivisto, 2018, s. 8) Etnografia mielletäänkin monesti tavaksi kerätä aineistoa, 

mutta etnografian parissa yleinen hermeneutiikka antaa aineiston analyysiin myös omat 

välineensä. Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että etnografia on nimenomaan tutkimusote, joka 

määrittelee ja ohjaa tutkimusprosessia aina aineiston keruusta sen analysointiin. Tärkeänä ja 

keskeisenä elementtinä on tutkijan oma asema tiedon tuottajana, jolloin menetelmä on 

subjektiivinen ja refleksiivinen eli se vaatii tekijältään kykyä asettaa oma ajattelunsa tarkastelun 

kohteeksi.  

Palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun parissa etnografiaa lähestytäänkin lähinnä työkaluna, 

jolla selvitetään, mitä asiakkaat haluavat, eikä sen reflektoivaa luonnetta huomioida, kuten sitä 

ei myöskään hyödynnetä kerätyn tiedon tulkinnassa. Yleisesti tunnetaan termi 

muotoiluetnografia, joka on muotoilun sovellettu tapa tehdä antropologian parissa kehitettyä 

etnografiaa. Lähinnä tämä mielletään käyttäjätiedon hankinnaksi muotoiluprosessin 
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alkuvaiheessa osallistamalla käyttäjiä tai autoetnografian keinoin itse tekeytymällä 

loppukäyttäjäksi. (Hämäläinen, Vilkka & Miettinen, 2016, s. 71.) Etnografian näkökulmasta 

tämä näyttää siltä, että asiakkaista kerätään tietoa käyttäjinä ja jonkun asian testaajina, ei 

ihmisinä. Ja suurin osa ymmärtämisestä muotoilun osalta tehdäänkin niin sanotusti kollegoiden 

kesken, muotoilutiimin parissa, ja käyttäjät antavat tuohon prosessiin arvokasta panostaan. 

Tavoitteena on kerätä käsityksiä siitä, miksi käyttäjät käyttävät jotakin palvelua tietyllä tavalla 

ja mitä merkityksiä kokemus luo (Bichard & Gheeravo, 2011. s. 54.) Tästä puuttuvat 

etnografialle oleellinen kokonaisvaltainen ymmärtäminen, tiedontuottamisen problematisoint i 

ja refleksiivisyys, jolloin muotoilun parissa tehtävä etnografia näyttäytyy lähinnä vain 

tiedonkeruun ja havainnoinnin menetelmänä. Tämä väittämä on selkeästi ristiriidassa sen 

kanssa, mitä aikaisemmin kirjoitin muotoiluajattelun ja palvelumuotoilun tavoitteista ja 

päämääristä, joissa korostuu myös syvällinen, kulttuurisidonnainen ymmärtäminen. Oman 

kokemukseni perusteella muotoiluetnografiassa ymmärtäminen kuitenkin rajoittuu paljon 

enemmän siihen ympäristöön, jossa kehitettävä palvelu/tuote esiintyy, ja todella harvoin 

päästään ilmiön syvempiin merkityksiin. (Ks. esim. Hasbrouck, 2018, s. 5.)  

Lopuksi haluan todeta, että itselleni etnografia on ajattelumalli, kuten on palvelumuotoilunkin 

prosessi. Minulla on itselläni tarve ymmärtää sitä, miten rakennan tietoa ja miten teen tulkintoja. 

Siksi käsissäsi on palvelumuotoilun pro gradu, jossa muotoilija kokee valtavaa tarvetta ottaa 

oma ajattelunsa käsittelyyn. Mieleni kysyy aina "miksi" ennemmin kuin "mitä", ja kuten 

Hasbrouck toteaa (2018, s. 3), etnografit kysyvät mielellään "miksi", kun taas muotoilijat  

"mitä". Näen itseni ensisijaisesti etnologina ja sitten vasta muotoilijana, mutta ymmärrän, että 

kumpikin rooli voi omaksua paljon toiseltaan ja ne ovat toisiaan tukevia (ks. Bichard & 

Gheerawo, 2012, s 55; Hasbrouck, 2018, s. 5). Haaste on se, että perinteisessä 

muotoiluprojektissa etnografiaa harvoin toteutetaan siinä syvyydessä ja laajuudessa kuin itse 

toivoisin.  

Mikä siis tekee tästä tutkielmasta etnografisen? Refleksiivinen otteeni sekä tekstin tulkinta 

hermeneuttisen lähiluvun kautta. Koko tutkielman läpi olen tähän asti pyrkinyt tuomaan esille 

omat tutkimukselliset ja tiedonintressiin liittyvät valintani, ja tutkielman edetessä pyrin koko 

ajan refleksiivisesti paikantamaan itseäni suhteessa ainestooni, jota en näe erillisenä otantana 

todellisuudesta vaan kulttuurisidonnaisena tekstinä ja representaationa, josta minä kirjoitan 

tulkintoja ja joka on syntynyt vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa. Tämän valinnan takia 

tutkimukseni seuraavissa luvuissa aineiston keruu ja analyysi pyritään avaamaan 
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mahdollisimman tarkasti ja laajasti, samalla reflektoin omaa rooliani sen tuottajana ja 

tulkitsijana. Lisäksi pyrkimyksenä on kirjoittaa tutkitusta aiheesta ns. tiheää kuvausta, jolloin 

Matkahuolto voi saada oman numeerisen datansa rinnalle hieman tiheämpää tietoa siitä, mitä 

liikennöitsijät toivovat ja haluavat, jolloin heidän ymmärryksenänsä kohderyhmästä saattaa 

syventyä. Samalla toivottavasti päästään lähemmäs oikeita ongelmia, joiden ratkaiseminen 

hyödyttää niin Matkahuoltoa kuin liikennöitsijöitäkin. Tämän tutkimuksen päämäärä on tuottaa 

etnografista ymmärrystä tutkimuskohteesta, ei luoda ratkaisuja. Toinen tavoite on kuvata sitä 

prosessia tai tapaa, miten minä etnografina ja muotoilija toimin ja ajattelen.  
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4. TUTKIMUSAINEISTO JA ANALYSOINTI 

Etnografia lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, että tutkittava ilmiö on uusi eikä siitä tiedetä 

etukäteen mitään. Jos olet ensimmäistä kertaa tutustumassa liikennöitsijöihin ja heidän 

arkeensa, miten voisitkaan tietää, millaista se on. Et mitenkään. Etnografia antaa tieteellisen ja 

systemaattisen mahdollisuuden tunnustaa tietämättömyytensä ja väylän tutkia tuota toisten 

kokemaan maailmaa ja sitä, miten he näkevät oman arkensa ja miten minä sen ymmärrän. 

Keräämällä mahdollisimman rikasta tietoa tutkittavasta asiasta pystytään luomaan tutkittavasta 

ilmiöstä syvää kuvausta, joka on etnografiselle tutkimukselle se ihanteellinen päämäärä. 

Etnografian tarkoituksena osana palvelumuotoiluprosessia ei ole täten testata hypoteeseja tai 

ratkaista tiedossa oleva ongelma vaan ymmärtää, mikä ongelma tai haaste on, miksi se on 

olemassa ja miten se koetaan, millaisia vaikutuksia sillä on. Etnografia ei siis ratkaise ongelmaa 

vaan määrittää sitä. Ja mitä vähemmän kuvittelee tai luulee tietävänsä asiasta etukäteen, sen 

parempi. Tietämättömyys ei ole siis etnografiassa taakka vaan päinvastoin: se mahdollistaa 

avoimen mielen ja antaa mahdollisuuden kysyä "tyhmiä" kysymyksiä, juuri niitä, joita ei 

millään haluaisi ja jotka saattavat osoittautua juuri oikeiksi ja johtaa tärkeidenkin asioiden 

juurille. (Ks. esim. Leskelä & Tervo, 2020, s. 205–210.)  

Haastattelija: [n]yt tulee tyhmä kysymys. Miten ne nyt hinnoitellaan?  
Haastateltava 4: Hyvä kysymys. En minäkään, kyllä musta tuntuu, että en tiedä 
kyllä tällä hetkelläkään, koska siellä on hyvin paljon erilaisia mun 
ymmärtääkseni. 

 

Tätä tietämättömyyden periaatetta minä pyrin määrätietoisesti noudattamaan tutkimusta 

tehdessäni ja tietoisesti kieltäydyin keräämästä tutkittavaan ilmiöön liittyvää laajaa 

etukäteistietoa, koska koin, että se olisi muodostunut minulle taakaksi jo 

aineistonkeruuvaiheessa, koska olisin saattanut lähteä tietoisesti tai tiedostamattani keräämään 

aineistoa, joka tukee omia ennakkoluulojani ja näkemyksiäni. Samalla olisin menettänyt kykyni 

kysyä kuin lapsi (Leskelä & Tervo, 2020, s. 127).  Halusin todellakin lähestyä tutkimusaihettani 

siten, että voin pyytää tutkittaviani kertomaan ja selittämään minulle kaiken sen, jonka uskallan 

kysyä. Helppoa se ei ollut, koska harva asia on ihmiselle yhtä haastavaa ja epämukavaa kuin 

olla tietämätön ja yksinkertainen, mutta itse koen sen etnologina oivalliseksi lähtökohdaksi 

ymmärryksen tuottamiselle. Etnologi on aina itse osa tutkimuskenttäänsä ja tietoa tuotetaan 

yhdessä tutkittavien kanssa. Tämä on tärkeä tiedostaa ja se onkin juuri etnografian 
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refleksiivisyyden ydin. Jos tutkijalla on itsellään valtava tietotaakka tutkimastaan ilmiöstä, 

aineisto ei välttämättä tuo esille mitään uutta vaan vahvistaa vain tutkijan omia ajatuksia. 

(Homanen & Huttunen, 2017, s. 131.) Toisaalta sitten tietämättömyys voi johtaa siihen, että 

tutkija ei osaa tai halua nostaa aineistosta oleellisia asioita, koska ei tajua niiden merkityksiä. 

Kuten Helsti (2005, 156) Apon (2002, 28–29) mukaan toteaa: "Aineistosta ei nouse mitään 

sellaista, mitä tutkija ei ymmärrä tai halua nostaa." Tämä tietämättömyys muodostuikin 

haasteeksi jo heti alussa, kun oli aika aloittaa tutkimusaineiston kerääminen.  

 

4.1 Haasteltavien valinta 

Kun pääsimme Matkahuollon kanssa sopimukseen gradun teosta ja sen aiheesta, 

ajankohtaiseksi tuli pohtia, ketä tutkimuksen puitteissa käytetään tiedonlähteinä. 

Tutkimuseettisesti olisi ollut paras vaihtoehto, että tutkimukseen osallistuminen olisi avattu 

mahdolliseksi kaikille liikennöitsijöille, mutta rajaaminen oli välttämätöntä tutkimuksen 

luonteen ja valittujen metodien vuoksi. Halusin nimittäin ehdottomasti toteuttaa 

aineistonkeruun syvien teemahaastattelujen muodossa, jolloin haastattelujen määrä oli syytä 

rajata 5–10 haastatteluun ottaen huomioon, että kyseessä on Pro gradu -tutkielma. Matkahuolto 

näki, että liikennöitsijät valitaan tietyn kokoluokan mukaan, ja toki he myös tuntevat hyvin 

asiakkaansa ja kumppaninsa, joten valinnan haastateltavista teki Matkahuolto. Tätä päätöstä 

voidaan pohtia kriittisesti: valitsiko Matkahuolto kenties haastateltavat sen mukaan, että he 

saavat itselleen heitä miellyttävää ja sellaista tietoa, joka tukee heidän omia ajatusmallejaan. 

Tämä pelkoni osoittautui kyllä haastattelujen teon myötä turhaksi, mikä tulee mielestäni hyvin 

ilmi tutkielman aineistonkeruun prosessissa sekä analyysiluvuissa. Lisäksi näen, että 

Matkahuolto valitsi tutkimukseen sellaisia liikennöitsijöitä, joilla on halu yhteistyössä kehittää 

toimintaa Matkahuollon kanssa. Tärkeää on huomioida myös se, että kaikki valinnat itse 

haastattelujen toteutuksesta on tehty tutkijan toimesta eikä suunnitelmia ole missään vaiheessa 

edes näytetty Matkahuollolle.  

Haastateltaviksi valittiin yhdeksän eri liikennöitsijää ja heidän edustajaansa. Sovimme, että 

Matkahuolto on ensin yhteydessä haastateltaviin ja kysyy, olisivatko he halukkaita 

osallistumaan tutkimukseen. Koimme, että edellä kuvattu tapa oli paras keino saada 

liikennöitsijät mukaan tutkimukseen ja sitoutumaan siihen. Lisäksi näin toiminnalle 

varmistetaan tutkittavien vapaaehtoisuuden periaate, mikä on tärkeä tutkimuksessa, jossa 

tuotetaan tietoa taholle, joka on itse valinnut ja nimennyt haastateltavat. Lisäksi on otettava 
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huomioon se seikka, että liikennöitsijät ovat sekä Matkahuollon asiakkaita, omistajia että 

kumppaneita, joten valta-asetelmat ovat epäsymmetriset, jolloin liikennöitsijöille pitää antaa 

mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta. (Kuula-Luumi & Ranta, 2017, s. 414; Kuula, 2011, s. 

106–108.) Matkahuollon yhteydenottoa varten kirjoitin lyhyen esittelytekstin, jonka 

Matkahuollon toimihenkilöt voisivat lähettää sähköpostite mahdollisille haastateltaville. Olen 

kirjoittanut sen muotoon, jossa tekstin kirjoittaja on Matkahuolto:  

 
Tutkimuksen tekijänä on Maaru Seppä, joka tekee Lapin yliopiston 
palvelumuotoilun maisteriopintoihin Pro -gradu työnsä Matkahuollolle ja 
erityisesti tutkimuksen kohteena on tietynkokoiset liikennöitsijät. Tutkimuksen 
tarkoituksena on kerätä tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä liikennöitsijät 
Matkahuollolta toivovat ja tarvitsisivat. Miten olemassa olevia palveluja tulisi 
kehittää? Ja millaisia uusia palveluja voisi kehittää? Haastatteluissa käydään läpi 
myös muita teemoja, jotka liittyvät toimintaanne, kuten joukkoliikenne. Keräämällä 
tämänkaltaista tietoa voimme syventää ymmärrystämme teidän arjestanne ja 
kehittää kumppanuuttamme.  

Tutkimuksen aineisto kerättäisiin haastattelujen muodossa, jotka Maaru Seppä 
suorittaa joko paikan päällä teidän toimitiloissanne tai tarvittaessa etäyhteyksiä 
käyttäen. Haastattelut vievät aikaa noin 2 h ja tutkijan toiveesta ne haluttaisiin 
nauhoittaa audiotallenteeksi. Matkahuolto ei saa tallenteita itselleen ja 
tutkimuksessa kertojat anonymisoidaan täysin. Haastattelut pyritään pitämään 
mahdollisimman keskustelunomaisina.   

 

Vuoden 2021 lopussa Matkahuolto kontaktoi kuusi liikennöitsijää yhdeksästä ja kaikki 

suostuivat haastatteluihin. Kolme liikennöitsijää jäi minusta riippumattomista syistä 

kontaktoimatta, ja kun olin tehnyt nämä kuusi haastattelua, totesin että aineistoa on tarpeeksi 

eikä sitä ole tarve kerätä lisää. Kun suostumus haastatteluun oli saatu, Matkahuolto lähetti 

sähköpostin minulle ja haastateltavalle, jotta voimme sopia yhdessä haastattelun ajankohdan. 

Tämän jälkeen Matkahuolto ei ole ollut mitenkään mukana haastattelujen sopimisessa tai niiden 

konkreettisessa toteuttamisessa.  

 

4.2 Teemahaastattelu aineiston keruumenetelmäksi 

Aineistonkeruun menetelmäksi muodostui strukturoimattoman haastattelun ja 

teemahaastattelun välimuoto, johon sekoittui mukaan myös joitakin yksityiskohtaisia ja tarkasti 

määriteltyjä kysymyksiä. Strukturoimaton haastattelu, josta käytetään myös nimeä 
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syvähaastattelu, on keskustelunomainen haastattelu, jossa käytetään avoimia kysymyksiä ja 

jossa haastattelija syventää jatkokysymyksillä haastateltavan kerrontaa. Haastateltavan vastaus 

saa aikaan siis uuden kysymyksen. Tarkoituksena on pitää haastattelu mahdollisimman 

keskustelunomaisena, jolloin sen tieteellinen tarkoitus saataisiin häivytettyä tilanteesta. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 45–46.) Alkuperäisenä ajatuksenani ja toiveenani oli tehdä 

tämänkaltaisia syvähaastatteluja, mutta aihepiirin ollessa itselleni niin vieras huomasin, että en 

kykene tekemään haastatteluja suoraan keskustelemalla, vaan minulla tulee olla jonkinlainen 

haastattelurunko tai ainakin jonkinlainen lähtökohta apunani. Liikennöitsijöiden arki oli 

minulle niin kaukainen asia, että koin, että en pysty käymään heidän kanssaan keskusteluja 

ilman jonkinlaista tukea, johon nojata. Lisäksi minulla ei ole mahdollisuutta opinnäytetyön 

puitteissa tutustua haastateltaviini niin syvästi kuin syvähaastattelu ehkä edellyttäisi eikä 

toteuttaa useita haastattelukertoja samoille informanteille (Hyvärinen, 2017, s. 21). Näen myös, 

että tuskin mikään haastattelu on koskaan sellainen, että se ei perustuisi joihinkin tiettyihin 

teemoihin. Kyllä tutkija on aina kiinnostunut jostakin ja haluaa saada tietoa tietyistä asioista 

sekä ilmiöistä. Juuri tähän malliin asetetut tutkimuskysymykset tutkijaa tässä tutkimuksessa 

ohjaavat. Täten päädyin puolistrukturoituun teemahaastatteluun, jossa pyrin kuitenkin 

keskustelunomaisuuteen esimerkiksi tarkentavilla/syventävillä jatkokysymyksillä, ja etenin 

myötäillen tutkittavan kerrontaa. Tietyt kysymykset esitin kuitenkin kaikille tutkittaville 

hyvinkin tarkasti samassa sanamuodossa, koska en halunnut omalla puheellani hämärtää 

kysymysten yksityiskohtaisuutta tai johdatella vastaajia tiettyyn suuntaan. Näin ollen 

haastattelutavastanikin tuntui muodostuvan jonkinlainen sovellus, jossa pääpaino oli tiettyjen 

teemojen parissa tapahtuvassa vapaassa keskustelussa, mutta silti esitin joitakin hyvinkin 

yksityiskohtaisia yksittäisiä kysymyksiä kaikille samalla tavalla.  

Teemahaastattelussa kysymykset eivät siis ole yksityiskohtaisia, vaan haastattelu etenee 

tiettyjen valittujen teemojen varassa, jolloin voidaan päästä keskustelunomaiseen tilanteeseen. 

Puolistrukturoidussa haastattelussa teemat ja niihin liittyvät kysymykset on ennalta määrätty, 

mutta haastattelija voi esittää kysymykset haluamillaan sanamuodoillaan ja haluamassaan 

järjestyksessä, mikä erottaa sen täysin vapaasta syvähaastattelusta. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 

s. 47–48; Hyvärinen, 2017, s. 21.) Teemahaastattelu on myös hyvin tyypillinen etnografian 

tekemisen menetelmä, joka joustaa hyvin erilaisiin tarkoitusperiin (Homanen & Huttunen, 

2017, s. 141). Teemarunko muistuttaa haastattelijaa tutkimuskysymysten kannalta tärkeistä 

aihealueista, mutta sitä ei noudateta orjallisesti, vaan annetaan keskustelun soljua eteenpäin ja 

keskustellaan aiheista myös tutkimuskysymysten ympäriltä. (Homanen & Huttunen, 2017, s. 
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146.) Teemahaastattelu ottaa huomioon sen, että haastateltavien tulkinnat asioista ja heidän 

niille antamansa merkitykset ovat keskeisiä ja että nämä merkitykset syntyvät 

vuorovaikutuksessa tutkijan kanssa. Aineistoa siis luodaan yhdessä eikä tutkija voi tai pysty 

erottamaan itseään tiedon tuottamisesta. Kaikella, mitä hän tekee tilanteessa, on vaikutuksensa 

siihen, millaista aineistoa hän kerää. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 48.)  

 

4.3 Teemahaastattelurungon rakentaminen – mitä kysytään 

Teemahaastattelu perustuu teemoihin, ja yllättäen nekin olivat minulta alussa hyvinkin hukassa, 

mikä on suora seuraus tietämättömyydestäni. Toimiala oli minulle niin vieras kuin voi olla, toki 

olen bussin kyydissä istunut paljonkin elämäni aikana, mutta siihen se sitten jääkin. Jonkin 

verran luin Matkahuollon historiasta, mutta toisaalta se ei antanut minulle paljon kättä 

pidempää nykyhetken tilanteen käsittelyyn. Keskusteluissa Matkahuollon kanssa olin 

alustavasti hahmottanut toki jo ne ydinongelmat, joihin tässä tutkimuksessa pyritään etsimään 

vastauksia, mutta halusin kuitenkin tietää tarkemmin, mitkä asiat matkahuoltolaisia 

liikennöitsijöiden arjessa kiinnostavat.  Itselle loogisin tapa lähteä hahmottamaan tätä oli kysyä 

Matkahuollolta lisää siitä, mitä he haluavat oikeastaan tietää ja mistä. Palvelumuotoilun 

hengessä päätin toteuttaa tämän aineistonkeruun esivaiheen työpajana. Koska tutkimus on 

toteutettu Covid19-pandemian aikana, työpaja pidettiin etänä Teams-työkalun välityksellä ja 

käytin siinä apuna Miro-työkalua, jota voisi luonnehtia virtuaaliseksi valkotauluksi ja 

yhteistyöalustaksi, johon pääsee käsiksi internetin kautta niin puhelimella kuin tietokoneella.  

Suunnittelin tunnin työpajan, jonka tarkoituksena oli yksinkertaisesti kerätä kaikki ne 

kysymykset, mitä matkahuoltolaiset ikinä voisivatkaan ajatella kysyvänsä liikennöitsijöiltä - 

nekin, joita he eivät ikinä itse uskaltaisi kysyä. Lisäksi halusin kerätä matkahuoltolaisten 

olettamuksia siitä, mitä liikennöitsijät mahdollisesti ajattelevat Matkahuollosta, millainen 

mielikuva heillä on Matkahuollosta ja mitä mieltä he ovat heidän palveluistaan. Tällä 

osallistujille etukäteen lähetetyllä ohjeistuksella koetin sysätä sensurointia mahdollisimman 

kauas ja mahdollistaa rehellisen tavan lähestyä aihetta. Luultavasti tätä etukäteisohjeistusta ei 

olisi kannattanut lähettää, mutta nykyaikana ihmisten aika on arvokasta ja näin parhaaksi, että 

kukin osallistuja tietää, mihin ja mitä tekemään hän on tulossa, jotta he myös järjestäisivät aikaa 

työpajaan.  



44 
 

4.3.1 Työpaja Matkahuollon kanssa – kysyn, mitä kysytään 

Työpajaan osallistui (12.11.2021) neljä liikennöitsijöiden kanssa tekemisissä olevaa 

matkahuoltolaista, jotka kukin edustivat eri yksikköä, kuten tuotekehitystä tai esimerkiksi 

asiakaspalvelua. Alun perin työpaja oli suunniteltu kuudelle henkilölle, mutta kaksi ei päässyt 

työkiireiden vuoksi osallistumaan. Näiltä kahdelta sain kuitenkin sähköpostitse joitakin 

kysymyksiä, jotka heitä kiinnostivat.  

Työpajassa toistettiin kaksi kertaa alle olevassa kuvassa näkyvä tehtävä: osallistujat saivat 

tietyn määrän aikaa kirjoittaa Miro-taulun lapuille kysymyksiä niistä aiheista, joista he 

haluaisivat kysyä liikennöitsijöiltä.   

 

 

Ensimmäisellä kierroksella aika oli 10 minuuttia ja toisella 5 minuuttia. Ensimmäisen 

kierroksen jälkeen ohjeistin, että kysymykset saavat olla aivan laidasta laitaa eikä ole olemassa 

huonoja tai hyviä kysymyksiä. Kierrosten välissä en tietoisesti antanut aikaa siihen, että 

osallistujat voisivat lukea, mitä toiset ovat lappuihin kirjoittaneet. Tällä hain sitä, että jos samat 

aiheet ja kysymykset olisivat toistuneet, ne olisivat olleet aivan varmasti huomioon otettavia.  

Näiden kahden vaiheen jälkeen käytimme vielä noin 10 minuuttia aikaa siihen, että osallistujat  

kirjoittavat samalla menetelmällä lapuille ajatuksiaan ja näkemyksiään siitä, millaisia 

mielikuvia liikennöitsijöillä on Matkahuollosta.  

Kuva 6.  Kuvakaappaus Miro-taulusta 4.5.2022 - https://miro.com/app/board/o9J_lpqB2Hw=/ 
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Yksinkertaisuudessaan työpaja siis koostui näistä kolmesta eri tehtävästä. Mielikuva-tehtävän 

tarkoituksena oli kerätä ajatuksia siitä, miten matkahuoltolaiset itse määrittelevät itseään, kun 

he koettava miettiä asiaa liikennöitsijöiden näkökulmasta. Millaisena Matkahuolto näkee 

itsensä, kun he asettuvat liikennöitsijöiden asemaan? Lisäksi tarkoituksena oli kerätä 

mahdollisimman erilaisia kysymyksiä, joihin Matkahuolto voisi haluta vastauksia. 

Purin työpajan annin teemoittelemalla kysymyksiä ja löysin aineistosta neljä teemaa: 

asiakaskokemus, palvelut, menneisyys ja tulevaisuus (ks. myös kuva 10). Teemoittelu tapahtui 

lisäämällä kerättyihin kysymyksiin aina tietyn värinen tähti, joka auttoi sitten lappujen 

kokoamista kyseisen teeman alle.   

 

 

 

 

 

Kuva 7. Kuvakaappaus 4.5.2022 - https://miro.com/app/board/o9J_lpqB2Hw=/ 
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Tässä kohtaa prosessia hämmennyin, koska keräämäni kysymykset vaikuttivat minusta 

sellaisilta, että niillä saadaan tietoa yksityiskohdista, yksittäistä palveluista, mutta 

kokonaisuuden kannalta ne eivät auta minua juurikaan eteenpäin. Kysymykset olivat todella 

yksityiskohtaisia sekä monitahoisia, millä tarkoitan sitä, että ne liittyivät tarkasti johonkin 

tiettyyn yhteen asiaan ja siitä vielä johonkin spesifiin yksityiskohtaan. Lisäksi kysymykset oli 

osittain kirjoitettu käyttäen Matkahuollon omaa sisäistä kieltä eivätkä ne täten auenneet 

minulle. Tässä palaan taas siihen lähtökohtaan, että tutkijana en tunne toimialaa, enkä 

myöskään edusta Matkahuoltoa. Lisäksi työpajaan osallistujilla oli runsaasti aikaa valmistautua 

työpajaan sekä etukäteen tietoa siitä, mitä työpajassa tehdään. Tämä on osaltaan saattanut johtaa 

siihen, että kysymyksiä on ehditty miettiä "liikaa", jolloin kysymyksistä tulee monitahoisia ja 

monimutkaisia eivätkä ne tavallaan synny vaistonvaraisesti. Ajattelen myös, että ihmiset, jotka 

tekevät työtä tiettyjen asioiden parissa, ovat niin syvällä siinä, mitä tekevät, että syntyy helposti 

tilanne, jossa ei ”nähdä metsää puilta”. Asia, jonka itse tuntee syvällisesti, ei näyttäydy enää 

välttämättä sellaisena, että osaisi kysyä: ”mikä tämä metsä on?", "miksi tämä metsä on?" tai 

"millaisena sinä näet tämän metsän?". Ehkäpä juuri tämän takia on hyvä, että tutkimustyötä 

tekee ulkopuolinen, joka ei ole liian kiinni palveluissa tai tuotteissa, vaan katselee asiaa aivan 

toisaalta ja miettii, mikähän tässä on oikeasti haasteena.  

Kuva 8. Kuvakaappaus 16.5.2022 - https://miro.com/app/board/o9J_lpqB2Hw=/ 
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Saadakseni selvyyttä osaan kysymyksistä pidin kahden Matkahuollon avainhenkilön kanssa 

puhelinpalaverin työpajassa kerätyistä kysymyksistä ja pyysin heitä selittämään minulle 

termejä, jotta pystyn paremmin hahmottamaan, mihin aihealueisiin kysymykset liittyivät. Tämä 

keskustelu auttoi minua suuresti ja pystyin hahmottamaan paremmin työpajasta keräämääni 

dataa. Tämän jälkeen valikoin, mitkä kaikki ehdotetuista kysymyksistä olisivat sellaisia, joiden 

kautta minulla olisi mahdollisuus saada tietoa ajatellen tutkimuskysymyksiäni. Lisäksi valitsin 

mukaan joitakin yksityiskohtaisia kysymyksiä, jotka mielestäni pystyin liittämään osaksi 

isompia teemoja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Haastattelurungon kokoaminen 

Seuraava vaihe oli koota kysymykset yhteen ja rakentaa haastattelurunko, joka määrittelee 

teemat ja niihin liittyvät kysymykset. Tämä prosessi oli työläs, aikaa vievä ja iteratiivinen, ja 

se jatkui vielä haastattelujen toteutumisen yhteydessä. Iteraatio tarkoittaa sitä, että jotakin 

testataan käytännössä, arvioidaan ja kehitetään eteenpäin (Moritz, 2009, s. 60). Matkahuollon 

kanssa käytyjen keskustelujen ja työpajan jälkeen minulla oli jonkinlainen käsitys siitä, 

millaisista asioista haastateltavien kanssa olisi hyvä keskustella. Hahmotin paremmin, mitä 

Kuva 9. Kuvakaappaus 16.5.2022 - https://miro.com/app/board/o9J_lpqB2Hw=/ 
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ilmiöitä tutkittavaan asiaa liittyy ja miten voisin kerätä sellaista aineistoa, että asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin voitaisiin tuottaa tietoa. Tältä pohjalta hahmottelin Miroon karkean 

rungon, josta haastattelut koostuvat. Alla olevassa kuvassa (kuva 10) koko haastattelua on 

hahmoteltu teemoihin ja erilaisiin vaiheisiin. Tämän rungon perusteella hahmottelin sitten 

tarkemmat sisällöt kuhunkin teemaan. Mikko Leskelä (2020, s. 246–254) esittelee mielestäni 

hyvin ja konkreettisesti sen, mitä kussakin vaiheessa kannattaa tehdä, ja olen ottanut hänen 

teoksestaan omaan haastattelurunkooni mallia nimenomaan johdannon ja teemojen siirtymisen 

välillä. Samankaltaisesti neuvoo toki Hyvärinenkin (2017, s. 27), kun hän kirjoittaa siitä, miten 

kysyä ja miten antaa tilaa kertojalle, mutta Leskelän kirjassa mallit ovat konkreettiset.  
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Johdanto (Liite 2) on ollut näissä haastatteluissa ainoa osa, jonka olen esittänyt kaikille 

samankaltaisena varmistaakseni, että kaikki tärkeät asiat tulee sanottua (Leskelä, 2020, s. 247). 

Koska haluan läpinäkyvästi kertoa, miten tuotan tietoa tähän tutkimukseen, Johdanto on 

luettavissa kokonaisuudessaan liitteenä (Liite 2).  Johdanto mukailee hyvinkin paljon Leskelän 

Kuva 10. Kuvakaappaus 17.5.2022 - https://miro.com/app/board/o9J_lpqB2Hw=/ 
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(2020, s. 247) antamaa malliesimerkkiä. Alussa kerrotaan, miksi haastattelu tehdään, mistä 

keskustellaan, miten aineistoa käsitellään ja kenen toimesta. Vapaaehtoisuuden periaatteen 

vuoksi on tärkeä vielä haastattelun alussa varmistaa, että haastateltava tietää, mihin kerättyä 

tietoa käytetään, miten sitä käytetään ja kenellä on oikeus päästä käsiksi aineistoon. Oleellista 

on myös varmistaa, että haastateltavan ei ole pakko vastata mihinkään. Tämä toivottavasti luo 

haastateltavalle tunteen, että hän voi luottaa haastattelijaan ja hänellä on myös kontrolli 

tilanteessa – hän voi keskeyttää milloin tahansa ja jättää vastaamatta hankaliksi kokemiinsa 

kysymyksiin. (Leskelä, 2020, s. 248; Kuula, 2011, s. 107–108.)  

Lämmittelykysymysten tarkoituksena on antaa puheenvuoro haastateltavalle pitkän johdannon 

jälkeen. Kysymyksen tulisi olla helppo ja sellainen, johon voi tuottaa melko pitkän vastauksen 

ja joka ei kuitenkaan ole aivan irrallinen haastattelun aihepiiristä (Leskelä, 2020, s. 252). Minä 

käytin näistä alla olevista ensimmäistä jokaisen haastateltavan kanssa ja toisen liitin osaksi 

ensimmäisen teeman aloitusta, koska huomasin, että se oli todella luonteva tapa haastateltaville 

ryhtyä kertomaan itsestään ja samalla pääsimme siirtymään tutkimuksen aihealueisiin.  

- Kertoisitko, millainen viikko sinulla on tulossa/takana? 
- Kertoisitko omasta historiastasi ja polustasi teidän yhtiössänne?  

 

Teemoihin siirtyminen kannattaa tehdä haastateltavalle näkyväksi. Siksi pyrin kertomaan 

kunkin teeman alussa ja lopussa, mistä seuraavaksi keskustellaan tai sitten vastaavasti vedin 

käsitellyn teeman yhteen ja annoin haastateltavalle mahdollisuuden kertoa lisää aiheesta. 

(Leskelä, 2020, s. 252.) Käytin seuraavia siirtymiä:  

- Nyt näyttää siltä, että olemme käsitelleet tämän teeman aika kattavasti…. (tauko) 
Haluaisitko lisätä jotakin?  
-  Voitaisiin siirtyä siis seuraavaan teemaan, joka liittyy…. 

 

Teemat, joiden alle kysymykset on sijoitettu ovat Menneisyys – Nykyisyys – Tulevaisuus, 

Liiketoiminta ja Matkahuollon palvelut, Asiakaspalvelu ja asiakasymmärrys ja Kumppanuus. 

Yhdessä nämä teemat muodostavat haastattelurungon, jonka sisällysluettelo oli ensimmäiseen 

haastatteluun lähtiessä kuten alla Versiossa 1, mutta jo ihan ensimmäisen haastattelun alussa 

haastateltava ehdotti toisenlaista järjestystä:  
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[J]os saan ehdottaa rakennetta niin kannattaa ehkä jokainen kertoo ekana omasta 
toiminnasta, jolla sitten voisi olla hyvä että, pohjalla olisi aina jokaisen 
Haastateltavan käsitys toimialasta. Tästä menneestä, nykyisyydestä, 
tulevaisuudesta ja vasta sen jälkeen mennä siihen Matkahuolto-osioon. 
(Haastateltava 5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mielestäni tuo haastateltavan kommentti oli äärimmäisen oivaltava huomio. Se myös tukee 

etnografista ajattelua siitä, että asiat tulee merkitykselliseksi ja ymmärretyksi omassa 

kontekstissaan, jota menneisyys vahvasti rakentaa niin Matkahuollon kuin liikennöitsijöidenkin 

toimintaympäristössä. Hermeneuttisessa analyysissa kokonaisuus rakentuu myös osien kautta 

ja osat kokonaisuudet kautta, jolloin nykyisyyttä voi olla haastava ymmärtää ilman jonkinlaista 

ymmärrystä menneestä (Gadamer & Nikander, 2004, s. 29). Täten muutin haastattelurunkoa jo 

heti alussa muotoon, joka on kuvattu yllä Versiossa 2. Kunkin teeman alle on sitten listattu iso 

määrä kysymyksiä, jotka ovat toimineet minulle lähinnä tukena, kun olen haastatteluja tehnyt. 

Suurinta osaa kysymyksistä ei ole tarvinnut esittää, koska niihin on tullut vastauksia 

keskustelun lomassa ja haastateltavien kerronnassa. Näkisin, että haastattelurungon tekeminen 

on toiminut enemmänkin minulle valmistautumisena ja olen sen avulla luonut itselleni 

turvapaikan, vähän kuin parkkipaikan, josta lähden liikkeelle. En ole kuitenkaan missään 

vaiheessa huolestunut siitä, että en saa vastauksia kaikkiin kysymyksiin, koska tutkittavat 
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kertovat niistä asioista, jotka kokevat itselleen merkitykselliseksi. Haastattelurunko 

kysymyksineen on luettavissa liitteenä (Liite 3).  

Pyrkimykseni oli pitää haastattelut keskustelunomaisina reagoiden samalla kertojaan, minkä 

vuoksi oikeastaan vain ensimmäinen haastattelukerta on tehty edeten rungon mukaisesti.  Olen 

pyrkinyt aina keskustelemaan niistä aiheista, jotka haastateltavat tuovat esille, ja kysynyt siinä 

hetkessä kysymyksiä, jotka liittyvät keskusteltuun aiheeseen. Jotkin kysymykset olen unohtanut 

täysin, koska en nähnyt niiden antavan aineistoon lisäarvoa. Jälkimmäinen huomio liittyy 

lähinnä yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Haastattelujen lomassa olen toki kysynyt kysymyksiä, 

joita ei haastattelurungossa ole, ja olen koettanut kysyä samoja asioita eri näkökulmista. 

Mielestäni tämä kuvastaa hyvin tämänkaltaisen toistuvan haastattelumenetelmän iteraatiota ja 

sitä, miten tutkija oppii samalla, kun kuulee tutkittaviltaan heidän ajatuksiaan. Näin alleviivaan 

edelleen näkökulmaa, jonka mukaan mikään tieto ei synny tutkijasta erillisenä, vaan tutkijan 

valinnat ja teot vaikuttavat tutkimusaineistoon, sen syntyyn, sen muokkautumiseen sekä sitten 

tietenkin sen analyysiin ja lopputuloksiin. Kun ymmärrykseni tutkittavasta asiasta kasvoi, 

osasin kysyä eri tavoin ja huomasin myös, että osasin tarttua paremmin asioihin, joita en vielä 

ollut tullut aikaisemmin ymmärtäneeksi. Tämä on juuri sitä, mitä hermeneuttisessa kehässä 

kulkeminen tarkoittaa ja ymmärryksen syventyminen näkyy "konkreettisesti".  

 

Kun huomasin, että minulla on vaikeuksia luoda haastattelurunkoa ja löytää ne 

tärkeät teemat, joista haasteltavien kanssa kannattaisi keskustella, käännyin tietenkin 

tutkimuskirjallisuuden pariin ja koetin sieltä etsiä ratkaisua. Suoraa mallia ei tietenkään 

löydy, koska tutkimusaihe määrittää sitä, mitä kysytään, miten kysytään ja miksi, joten 

on loogista, että tätä ei voi kovinkaan selkeästi ohjeistaa (Hirsijärvi & Hurme, 2001, s. 

66). Ohjeet myös perustuvat siihen, että aiheesta tehdään kirjallisuuskatsaus, ja tässä 

minun tutkielmassani se olisi varmaan liittynyt erilaisten kumppanuusmallien 

rakentamiseen. Mutta koska tutkielmani tutkimuskysymykset ovat muovautuneet 

sellaisiksi kuin ne tässä tutkimuksessa ovat ja päämääränä ei ole luoda ratkaisua vaan 

ymmärrystä, en osannut kääntyä tuollaisen kirjallisuuden pariin. Sieltä olisin saattanut 

löytää hyviä esimerkkejä siitä, mitä kannattaisi kysyä, mitä ilmiöitä kumppanuuteen 

liittyy ja niin edelleen. Tämä on kuitenkin itselleni tärkeä oppi, ja muistan sen seuraavalla 

kerralla varmasti, jos tekemäni valinnat ja tutkimuskysymykset tukevat sitä ajatusta, että 

minun kannattaa etsiä mallia haastatteluteemoista ja -kysymyksistä kirjallisuudesta. 
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Tässä tutkimuksessa olin kuitenkin tehnyt sen valinnan, että en lähde ratkaisemaan mitään 

enkä testaa hypoteeseja, vaan kerään tietoa siitä, millaista liikennöitsijöiden arki on tällä 

hetkellä, miltä se tuntuu, mikä on muuttunut ja mitä kaivataan ja toivotaan. Koska 

ajattelen etnologisesti, näen tärkeänä myös hahmottaa haastateltavien menneisyyttä ja 

peilata tätä hetkeä sitä vasten. Sen kautta koetan myös ymmärtää sitä, miten he näkevät 

tulevaisuutensa. Ja tähän ymmärrykseen mielestäni uutta kumppanuusmallia voisi alkaa 

hahmottelemaan. Eletty elämä vaikuttaa aina siihen, miten tulevaisuus hahmotetaan ja 

vastaanotetaan. Kuten Hyvärinen (2017, 25) toteaa "kysymyksiä muotoillessa kannattaa 

pitää visusti kiinni siitä millaista aineistoa haluaa ja mitä sillä aikoo tehdä". Mielestäni 

tämä on äärettömän vaikea ja haastava osuus aineiston hankinnassa, ja se näyttäytyy 

sellaisena, että kokemuksella on iso merkitys siinä, että osaa kysyä oikeita asioita ja 

oikein ja että on kykyä reagoida haastateltavan tapaan kertoa. Hyväksi haastattelijaksi 

opitaan ja kasvetaan, ja jos tätä prosessia ei reflektoi, voiko siitä oppia? Tuleeko mieleen, 

että olisiko tämän voinut tehdä toisin? Kysyä toisin? Ymmärtääkö omaa osuuttaan 

aineiston syntyyn?  

Jos olisi olemassa tiedonkeruun malli, jolla saisi aina oikeaa ja relevanttia tietoa, tuskin 

kenelläkään olisi kamalasti ongelmia oman asiakasymmärryksensä kanssa. Monessa 

yrityksessä on aivan varmasti olemassa dilemma, että ei osata kysyä oikeista asioista, 

koska ongelmat, joita koetetaan ratkaista, ovat "vääriä". En usko, että löytyy montakaan 

yritystä, joka ei tiedä sitä, että ratkaisemalla jonkun tietyn ydinongelman, monet muutkin 

asiat ratkeaisivat, mutta ydinongelma on monesti niin iso, että sen korjaaminen maksaa 

paljon rahaa ja aikaa sekä toimintamallin että yrityskulttuurin muutoksen.  

 

4.4 Haastattelujen toteuttaminen 

Kuten jo aikaisemmin kerroin, haastattelut on toteutettu yhtä lukuun ottamatta etänä Teamsin 

välityksellä, koska haastateltavat toivoivat tätä toteutustapaa Covid-19-pandemian vuoksi. Kun 

Matkahuolto oli kontaktoinut haastateltavat, olen minä sitten hoitanut itsenäisesti kaiken siitä 

eteenpäin. Haastattelurunkoa ei ole koskaan esitetty Matkahuollolle eikä he pyytäneet sitä 

missään vaiheessa hyväksyttäväksi. Tämä osoittaa mielestäni hienoa luottamusta minua 

kohtaan tutkijana, ja olen siitä kiitollinen. Näin myös voidaan varmistua siitä, että Matkahuolto 
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tämän tutkielman toimeksiantajana ei vaikuta aineiston keruuseen eikä täten myöskään siihen 

tietoon, mitä tutkielmani kautta heille tuotetaan.  

Aloitin jokaisen haastateltavan kohdalla prosessin samalla tavalla, eli kun sain Matkahuollolta 

haastateltavan yhteystiedot (ks. sivu 41), lähetin tälle henkilölle sähköpostin sopiakseni 

haastattelun ajankohdan. Viestien sisältö vaihteli jonkin verran, mutta sanoma oli aina 

samankaltainen. Kerroin, mitä haastattelun avulla halutaan selvittää ja millainen tapahtuma 

haastattelu on käytännön tasolla. Lisäksi esittelin lyhyesti itsesi, jotta haastattelussa ei tarvitsisi 

käyttää aikaa siihen, että minä kerron itsestäni, ja jotta haastateltavalla on jonkinlainen käsitys 

siitä, kenen kanssa hän on tulossa juttelemaan. Tässä ensimmäisessä kontaktissa varmistin vielä 

jokaiselta erikseen luvan tallentaa keskustelumme ja kerroin, mitä tallenteille tehdään ja miten 

niitä säilytetään. Jo ensimmäistä haastattelua sovittaessa haastateltava kysyi jonkinlaista 

keskustelurunkoa, jonka sitten toimitin jokaisella haastateltavalle vähän ennen haastattelun 

toteutusta eri sähköpostiviestissä (ks. Liite 5).  

Itse haastattelujen toteutus etäyhteyksiä käyttäen onnistui hyvin ja vain pienillä teknisillä 

haasteilla. Yhtä haastattelua lukuun ottamatta haastateltavilla oli kamerajako päällä, mutta en 

itse huomannut tämän vaikuttavan millään tavalla haastatteluun. Haastatteluissa testasin ja 

käytin hyväkseni Teamsin uutta transkriptio-ominaisuutta, joka tarkoittaa sitä, että 

samanaikaisesti, kun tapaamisen aikana puhutaan, Teams-kirjoittaa sanotun tekstiksi. 

Toiminallisuus ei näy käyttäjille mitenkään tapaamisen aikana. 

Yksi haastatteluista tehtiin kasvotusten. Yllätyksekseni sen sisältö ei poikkea muista ja 

kestoltaan se on lyhyin haastatteluista. Kun tämän tutkimuksen haastatteluja on toteutettu, 

ihmiset olivat olleet jo kaksi vuotta etätyön parissa, joten näkisin, että etäyhteydellä tehty 

haastattelu oli heille hyvin tavanomainen tapa olla vuorovaikutuksessa jonkun kanssa. Toki 

haastattelijalle kasvotusten oleminen on helpompaa, kun pystyy reaaliaikaisesti ja paremmin 

näkemään ja havaitsemaan tauot ja sen, aikooko haastateltava kertoa vielä lisää. Huomioitava 

seikka on se, että videotallenteet etäyhteyksillä toteutettavista haastatteluista tulevat 

automaattisesti, kun taas kasvotusten tehdyssä haastattelussa videointi olisi vaatinut laitteistoa 

enemmän. Kasvotusten tehty haastattelu on ainoastaan äänitallenteena, koska valittujen 

analyysimenetelmien vuoksi vain sanotulla on oikeastaan merkitystä eivätkä eleet tai 

äänenpainot ole merkityksellisiä, joten en erikseen pyytänyt videointilupaa tähän kasvotusten 

toteutettuun haastatteluun.  
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Alussa oma tietämättömyyteni tuntui hieman lamaannuttavalta. Tuntui, että voinko saada 

mitään irti näistä haastatteluista, koska en osaa tai pysty heti sukeltamaan syvälle ongelmiin. 

Tunsin itseni suorastaan tyhmäksi. Huomasin kuitenkin, että on parempi sanoa, että aihealue 

on minulle vieras kuin antaa haastateltavan olettaa, että olen heidän arkensa asiantuntija. Silloin 

haastateltavakaan ei oleta, että minä ymmärrän automaattisesti jotakin vaan avaa asioita 

tarkemmin. Lisäksi tuntui, että en ihan varmasti kysy oikeita asioita, mutta tämäkin ajatus 

hälveni haastattelujen edetessä, kun huomasin, että liikennöitsijät kertovat itse aktiivisesti 

asioita, joita en edes kysy. Huomasin, että ymmärrykseni kuitenkin syveni haastattelujen 

edetessä, jolloin voidaan todeta, että olen pystynyt poimimaan ja tarttumaan aihealueeseen 

liittyviin ilmiöihin ja pyytänyt haastateltavia kertomaan lisää niistä. Näin päästään syvemmälle 

erilaisiin merkityksiin. Itsensä epäileminen ei aina välttämättä ole sitä, että on epävarma, vaan 

se pitää ajattelun käynnissä. Omien ajatusten sekä mielikuvien läpikäyminen on osa reflektiota, 

mikä auttaa tutkijaa etenemään omassa prosessissaan eli kulkemaan kehässään.  

Jälkikäteen ajateltuna tärkein asia, jonka opin näistä haastatteluista on se, että haastattelijan on 

tärkeä osata olla hiljaa. Kannattaa välttää myös erilaisia turhia täytesanoja, kuten "joo", "hyvä", 

"kyllä" ja niiden tilalla, vaikka nyökytellä, koska löydät ne sanat edestäsi litteraatioita 

tehdessäsi. Tärkeää on myös kuunnella ja malttaa antaa haastateltavan kertoa kaikki asiasta - 

toisin sanoen hiljaisuutta ei tarvitse eikä kannata täyttää. Malta odottaa. Hiljaisuus on yleensä 

miettimisen merkki.  

Tehtyjen haastattelujen jälkeen minulla oli koottuna aineisto, joka rakentuu kuudesta 

puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Haastattelujen yhteiskesto on noin 10,5 tuntia. 

Yksittäisten haastattelujen kesto vaihteli puolestatoista tunnista kahteen tuntiin.  

 
4.4.1 Äänestä tekstiksi 

Koska aineiston tulkintatavaksi on valittu hermeneuttinen tekstintulkinta ja toistuva lähiluku, 

on luonnollista, että jouduin muuttamaan äänitallenteet teksteiksi. Toki olisin voinut valita 

sellaisen tavan, että kerään kustakin haastattelusta muistiinpanot ja teen sisällöistä referaatit, 

mutta tällöin teen kerrotusta jo tuossa vaiheessa tulkintoja. Haluan antaa haastateltavien kertoa 

itse asioista ja täten käytän aineistoa sellaisenaan. Tarvitsen myös mahdollisuuden käyttää 

sitaatteja, ja aineiston ollessa jo valmiina tekstinä, tämä käy helpommin eikä minun tarvitse 

kuunnella nauhoituksia tai muistaa, missä vaiheessa keskustellaan mistäkin.  
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Kuten aikaisemmin kerroin, käytin Teams-haastatteluissa hyväkseni työkalun transkriptio-

ominaisuutta. Työkalu muodostaa keskustelusta automaattisesti tekstitiedoston, jonka voi 

ladata itselleen tapaamisen jälkeen. Mutta kuten arvata saattaa, nämä tekstitallenteet eivät ole 

vielä kovinkaan laadukkaita. Valitettavan usein sanamuodot sekä sanapäätteet olivat 

transkriptiossa väärin, mikä vääristi haastateltavan sanomaa. Virheiden vuoksi päädyin 

käymään kaikki haastattelut läpi ja korjasin transkriptiota sitä mukaan, kun virheitä ilmeni. 

Tämä oli työläs ja aikaa vievä prosessi. Yhden haastattelun kohdalla testasin Wordin online-

versiossa olevaa ominaisuutta, jossa audiotiedoston voi ladata ohjelmaan, joka muuntaa sen 

tekstiksi, mutta ongelmat olivat aivan samat kuin Teamsin transkriptiossa. Tekniikasta on apua, 

mutta ei se sellaista ole, että tutkijan ei tarvitsi käydä materiaaleja läpi ja verrata kerrottua 

kirjoitettuun.  

Litteroinnin jälkeen etsin teksteistä esittämäni kysymykset ja erottelin ne sieltä näkyväksi 

maalamalla ne keltaiseksi. Samalla kirjoitin kysymyksen kommenttikenttään napakkana, koska 

puheen ja keskustelun lomassa kysymyksiä alustaa ja esittää paljon pidempinä kuin ne ovat. 

Tämä kysymysten merkkaaminen helpottaa aineiston käsittelyä analyysivaiheessa, kun tutkija 

ei joudu etsimään eri aihealueita lukemalla koko tekstin läpi. Näiden toimenpiteiden lisäksi tein 

aineistolle anonymisointia eli poistin kaikki ihmisten ja paikkojen nimet, jotta ne eivät 

vahingossakaan tulisi tutkimukseeni mukaan. Kaiken tämän jälkeen minulla oli käytössäni 

tekstiksi litteroitua haastatteluaineistoa noin 357 sivua.  

Päätin, että kerättyä aineistoa ei arkistoida vaan tuhoan tallenteet ja litteraatiot tehtyäni 

tutkimukseni, joten en ole kysynyt haastateltaviltani erikseen aineistojen arkistointilupaa. 

Toimin näin, koska aineistoa ei käytetä jatkotutkimukseen eikä sitä anneta toisten tutkijoiden 

käytettäväksi. Olen myös luvannut haastateltavilleni, että aineisto tuhotaan. Tällä varmistan 

sen, että haastateltavien sekä heidän edustamansa organisaation yksityisyydensuoja säilyy. 

(Kuula, 2011, s. 208–209.)  Jos aineistolle ilmenisi Matkahuollon toimesta jatkokäyttötoiveita, 

kultakin haastateltavalta kysyttäisiin jatkokäyttöön minun toimestani lupa ja silloinkin vain 

litteroidun aineiston osalta, josta häivyttäisin kaikki tunnistetiedot. Videotallenteet tuhotaan 

poikkeuksetta tutkimuksen valmistuttua. Aineiston käytössä on noudatettava niitä periaatteita, 

jotka on tutkittaville luvannut (Kuula, 2011, s. 209). 
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4.5 Määrällinen aineisto 

Käytössäni on lisäksi Matkahuollon tekemät liikennöitsijöiden tyytyväisyyskyselyt vuosilta 

2020–2022. Määrällinen aineisto perustuu keskiarvoihin, ja siinä käsitellään Matkahuollon ja 

liikennöitsijöiden välistä kumppanuutta, Matkahuollon palveluja ja viestintää eli jokseenkin 

samoja aihealueita kuin tässäkin tutkimuksessa. Näiden lisäksi käytössäni on Matkahuollon 

vuonna 2021 liikennöitsijöille teettämä vastuullisuuskysely. Jos käytän aineistoa 

tutkimuksessani sellaisenaan, sen käytöstä on sovittu tapauskohtaisesti Matkahuollon kanssa, 

koska materiaali ei ole julkista. Kiertääkseni aineiston näyttämistä sellaisenaan, kirjoitan 

huomioita määrällisestä aineistosta myös sanallisesti. 

 

4.6. Hermeneuttinen lähiluku 

Hermeneuttisen lähiluvun ja tekstintulkinnan tavoitteena on ymmärtää tekstiä. Käytännössä 

lähiluku on erittelevää ja toistuvaa tekstin lukemista. Pöysän (2015, s. 30) mukaan lähiluku on 

useammassa vaiheessa tapahtuvaa lukemista: "ensimmäistä lukukertaa ja tulkintaa muuttavia 

myöhempiä lukukertoja".  Ensimmäisillä lukukerroilla tutkijan ennakko-oletukset ja käsitykset 

ohjaavat lukemista, hän tunnistaa asioita, jotka ovat osa hänen tuntemaansa perinnetraditiota, 

ja toki hän myös tunnistaa asioista, jotka ovat hänelle vieraita. Esiymmärrys ohjaa täten tutkijaa 

ja tulkitsijaa suuntautumaan tekstiin omien ennakko-odotusten mukaisesti. (Leskelä-Kärki, 

2006, s. 79–80; Seppä, 2016, s. 286–287.) Ensimmäisellä lukukerralla teksti hahmotetaan 

yksityiskohtien kautta ja muodostetaan niiden avulla kuva tekstin kokonaismerkityksestä. 

Ensimmäinen tulkinta syntyy ilman suurta reflektiota, automaattisesti, jolloin tekstin 

merkityksiä johdetaan aiemmista kokemuksista. Uudet, myöhemmät lukukerrat, niin sanotut 

paluut tekstiin ovat ensimmäistä tulkintaa syventäviä tai kiistäviä. Ideaalissa lähiluvussa 

jokainen lukukerta nostaa tekstistä uusia yksityiskohtia ja asioita, joita aikaisemmin ei 

huomannut. (Pöysä, 2015, s. 31.) Aineiston toistuva lähiluku muuttaa ja korjaa tulkitsijan 

käsityksiä. Kyse on siis vuoropuhelusta, jota tutkija käy tekstin kanssa. Tämä kehämäinen ja 

syklinen toistuva uudelleen lukeminen kuljettaa tulkitsijaa kohti tekstin yleistä merkitystä ja 

samalla syventää tutkijan omaa ymmärrystä itsestään ja siitä, miten kunkin oma ymmärtämisen 

prosessi toimii. (Ks. Leskelä-Kärki, 2006, s. 79–80; Seppä, 2016, s. 286–287.) Lähiluku ei ole 

vain lukemista, vaan suurin osa tutkijoista kirjoittaa aineistoihin alusta asti merkintöjä, 
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muistiinpanoja ja havaintoja, jotka auttavat tulkitsijaa ymmärtämään omaa tulkintakehäänsä ja 

muuttamaan tekstin tulkintaa sanalliseksi (Pöysä, 2015, s. 31).  

Edelleen siis ollaan Gadamerin hermeneutiikan perusidean parissa, jossa kokonaisuus tulee 

ymmärretyksi osien kautta ja osat sitten kokonaisuuden kautta. Oleellista on ymmärtää, että 

tekstin kertojan tai kirjoittajan alkuperäistä merkitystä ei tulkitsija objektiivisesti pysty 

saavuttamaan, mutta tekstiä voidaan aina tulkita ja yrittää ymmärtää uudelleen. Ymmärtäminen 

ei ole hermeneutiikassa niinkään sitä, että ymmärretään kieltä, vaan kielen välittämän 

kokemuksen ymmärtämistä (Leskelä-Kärki, 2006, s. 80; Pöysä, 2015, s. 28). Ei ole siis 

olemassa oikeaa tai väärää tulkintaa taikka ymmärrystä. On vain tulkintaa ja ymmärrystä. Tämä 

johtuu siitä, että kukin tutkija on varustettu erilaisella esiymmärryksellä aihealueesta. Olen 

kuvannut tätä lukemisen, ymmärtämisen ja tulkinnan prosessia eräänlaiseksi pyöröovessa 

pyörimiseksi – lukukerta avaa aina uuden oven ja merkityksen mahdollisuuden (ks. Seppä, 

2016).  

 

4.7 Haastatteluista tutkimusaineistoksi 

Olen jo useampaan otteeseen tuonut esille, että oma esiymmärrykseni tutkittava asiasta on 

vähäistä. Toimintakenttä on itselleni hyvin vieras, jos ei lasketa huomioon sitä, että olen 

matkustanut paljon linja-autossa - tokikin matkustajana, jonka ei ole tarvinnut ostaa lippuja, 

koska kyse on ollut urheilutoimintaan liittyvästä linja-automatkustamisesta. Lisäksi olen tehnyt 

muutaman matkan lipun ostaen, kun olen kulkenut kotipaikkakunnaltani työpaikalleni 400 

kilometrin päähän. Matkahuolto yrityksenä on minulle vieras, eikä minulla ole minkäänlaista 

tietoa siitä, miten ja kuinka heidän toimintansa on organisoitu. Mielikuvat, jotka minulla on 

Matkahuollosta, ovat muodostuneet vanhoista, hieman elähtäneistä ja autioista Matkahuollon 

toimipisteistä, joissa linja-auto pysähtelee matkan varrella. Olen joskus hakenut jonkun 

paketinkin noista toimipisteistä. Minun käsitykseni Matkahuollosta on etäinen - se on jossakin 

kaukana - ja viime vuosina ainoa kosketuspinta siihen on muodostunut pakettipalveluiden 

kautta. Lisäksi erilaisista liikennöitsijöistä minulla ei ole paljon mielikuvia, Nekin muodostuvat 

lähinnä siitä, että on nähnyt, millaisia autoja kullakin yrityksellä on. Itselläni ei ole ollut tarvetta 

olla yhteydessä liikennöitsijöihin tai käyttää erikseen heidän palveluitaan. Matkahuolto on siis 

jokin tuolla jossakin, kuten liikennöitsijätkin.  
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Kun lähdin tekemään tätä tutkimusta, kysyin Matkahuollolta, onko heillä mitään materiaaleja, 

joista saisin tietoa Matkahuollon historiasta. Nykyisyyden hahmottaminen on helpompaa, kun 

on mielikuva menneestä. Samalla pystyin vähän lisäämään omaa esiymmärrystäni 

tutkimusaiheesta. Sain Matkahuollolta kaksi teosta: Matti Viitaniemen kirjoittaman 

Pakettitoimistoista kattavaksi kuljetusjärjestelmäksi (1993) ja Jari Kurkisen teoksen Euroopan 

parasta bussiliikennettä (2008). Näistä teoksista hain lähinnä vain karkean kuvan siitä, miten 

linja-autoliikenne ja joukkoliikenne on Suomessa syntynyt ja kehittynyt. Lisäksi tarkastelin 

muutamia joukkoliikenteestä tehtyjä tutkimuksia, kuten Elina Hildénin väitöstutkimusta 

Studies on Travel Experience of Intra-city Buses: Supporting Service Design with Travel 

Experience Toolkit (2020). Näiden perusteella lisäsin ymmärrystäni joukkoliikenteen 

luonteesta ja ihmisten odotuksista koskien joukkoliikennettä. Tämä suppea kirjallisuuteen 

tutustuminen on osa tekemääni kenttätyötä (Fingerroos & Jouhki, 2018, s. 83–84). Valintaani 

tehdä tämä näin suppeana voidaan arvioida kriittisesti ja pohtia, miksi mielestäni tein 

tarvittavan määrän kirjallisuustutkimusta aiheeseen liittyvistä ilmiöistä. Perustelen valintaani 

sillä, että en halunnut mieleeni valtavaa niin sanottua tietämisen taakkaa, jolloin olen vapaa 

monenlaisille tulkinnoille, jotka aineistostani voisin irti saada. 

 

4.7.1 Aineiston teemoittelu 1.0 

Kuten totesin kirjoittaessani hermeneuttisesta lähiluvusta, kyse ei ole vain lukemisesta 

lukemisen vuoksi, vaan aineistoa pyritään käsittelemään heti alusta asti materiaalina, joka 

vastaa asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja syventää lukijan ymmärrystä siitä, mitä 

haastateltavat hänelle ovat kertoneet. Jo ensimmäisellä lukukierroksella päätin käsitellä ja 

eritellä aineistoani ottaen huomioon haastattelurunkoni neljä pääteemaa Menneisyys – 

Nykyisyys – Tulevaisuus, Liiketoiminta ja Matkahuollon palvelut, Asiakaspalvelu ja 

asiakasymmärrys ja Kumppanuus. Tätä helpotti jo aikaisempi työ, jonka olin tehnyt tekstin 

litteraation kohdalla: olin korostanut näiden teemojen aloittavat kysymykset teksteistä. Pilkoin 

näitä pääteemoja pienempiin osiin ja päädyin värikoodaamaan aineistoa ja kirjoittamaan noilla 

samoilla väreillä muistiinpanoja aineistomateriaaliin. Näin toimien pystyin erittelemään 

aineistosta erilaisia rakenteita ja yksityiskohtia, joihin oma kokonaisnäkemykseni aineistosta 

ensiluvun jälkeen perustuu.    
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Käytännössä työ oli sitä, että lukiessani aineistoa koodasin sieltä kohtia eri värein ja kirjoitin 

sitten samalla värillä muistiinpanoja, jotka liittyivät tähän aihealueeseen. Toimin näin, koska 

tämä auttoi minua hahmottamaan aineistosta tiettyjä teemoja ja keräämään niihin liittyviä 

asioita yhteen. Nämä kokonaisuutta rakentavat yksityiskohtaiset elementit syntyivät sitä mukaa 

kun luin aineistoa. Etukäteen en ollut päättänyt, että juuri nämä elementit sieltä nousevat, vaan 

ne sopivat minun esiymmärrykseeni aiheesta. Asenne, arvot, historia, nostalgia ja muutokset 

liittyvät teemaan Menneisyys – Nykyisyys ja Tulevaisuus. Mielikuvat ja palvelut liittyvät 

Asiakaspalvelu ja asiakasymmärrys -teemaan, kuten myös Liiketoiminta ja Matkahuollon 

palvelut -teemaan. Kehitysehdotukset ja kumppanuus rakentavat sitten kumppanuutta ja 

tulevaisuutta. Toki nämä kaikki sitten liittyvät toisiinsa ja tulevat ymmärretyiksi suhteessa 

toisiinsa, mutta tällä haluan tuoda näkyväksi sitä prosessia, miten ymmärrystä rakennetaan. 

Asioita liitetään toisiinsa, jolloin päästää syvemmälle kuhunkin ilmiöön ja voidaan liittää ne 

laajempiin kokonaisuuksiin.  

Kuva 11. Aineiston teemoittelu vol. 1.  
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Minulle nämä seitsemän teemaa rakentavat kokonaistulkinnan, jonka pyrin esittämään 

seuraavassa luvussa. Pyrin myös vastaamaan asetettuihin tutkimuskysymyksiin: Mitä 

liikennöitsijät tahtovat ja odottavat Matkahuollolta? Mitä toiveita ja unelmia heillä on, mitä 

palveluja tulisi kehittää ja miten sekä millaiseen suuntaan kumppanuutta voisi viedä? Samalla 

pyrin antamaan selityksiä sille, miksi he toivovat juuri näitä asioita. Lisäksi tarkastelen sitä, 

miten liikennöitsijät näkevät joukkoliikenteen ja matkustamisen tulevaisuuden. Tuottamalla 

vastauksia ja ymmärrystä näihin kysymyksiin uskon, että Matkahuolto on paremmin perillä 

siitä, miten he ja liikennöitsijät voivat yhdessä kehittää ja luoda uusia toimintamalleja sekä 

parempaa asiakaskokemusta niin liikennöitsijöille kuin ihmisille, jotka istuvat 

liikennöitsijöiden kyydissä.  
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

Luettuani aineiston läpi hahmottelin Miro-työalustalle karkean näkemykseni siitä, millaisen 

kertomuksen minä aineistosta ensimmäisen lukukerran jälkeen tulkitsin. Nostin mukaan asioita, 

jotka nousivat mieleeni ilman palaamista aineiston luo. Tämä helpotti minua jäsentelemään 

omaa tulkintaani aineiston kokonaiskertomuksesta ja näkemään, millaisista palasista minä työs-

tän tulkintaani ja mitkä asiat minä esikäsitykseni kautta nostan aineistosta. Koetan tiivistää tuon 

ensitulkintani seuraaviin kursivoituihin kappaleisiin.  Tiivistyksessä koetan hahmottaa kunkin 

pääteeman (Menneisyys – Nykyisyys – Tulevaisuus, Liiketoiminta ja Matkahuollon palvelut, 

Asiakaspalvelu ja asiakasymmärrys ja Kumppanuus) kautta sitä, mitä minulle on kerrottu ja 

mitkä asiat pystyin poimimaan sieltä ensimmäisen lukukerran jälkeen (ks. s. 57).  

Matkahuollolla on pitkä historia, kuten monella liikennöitsijälläkin. Monelle liikennöit-
sijälle linja-autoliikenne ja siihen liittyvät ilmiöt ovat elämäntapa, koska yritykset ovat 
vanhoja perheyrityksiä ja liikennöitsijöiden edustajat ovat syntyneet ja kasvaneet tähän 
toimintaympäristöön. Näissä yrityksissä menneisyyden tavat tehdä asioita vaikuttavat 
paljon siihen, miten nykyiseen nopeaan digitalisaatioon suhtaudutaan ja miten kehityksen 
tahdissa pysytään mukana. Matkahuolto on ollut tähän asti hidas muuttumaan, mutta niin 
ovat liikennöitsijätkin. Muutokset koetaan vaikeina ja haastavina, koska näin on "toimittu 
aina" tai "näin on tehty 100 vuotta". Muutokset koetaan tarpeellisina, mutta uhkaavina, 
koska ne pakottavat muuttamaan toimintamalleja ja kehittämään uutta. Markkinoiden 
avautuminen on ollut monelle toimijalle näistä haasteista se isoin, koska se muutti bis-
neksen täysin ja toi alalle kilpailun, jota aikaisemmin ei juurikaan ollut. Tässä kilpailun 
toimintaympäristössä pitäisi kyetä nopeasti reagoimaan kysyntään ja osata tarjota oi-
keinlaisia palveluja, mutta muutoksien tekeminen esim. aikatauluihin koetaan haasta-
vaksi ja hitaaksikin, osittain siksi, että liikennöitsijöillä on halu palvella kaikkia asiak-
kaita ja varsinkin niitä vanhoja, jotka ovat joitakin reittejä säännöllisesti käyttäneet. 
Näyttääkin siltä, että noita vanhoja, selkeämpiä aikoja vieläkin jonkin verran kaivataan, 
varsinkin nyt korona-aikakauden jälkeen, joka on monella syönyt tulokseen puoleen en-
tisestä. Toivotaan säännöstelyä ja sääntöjä siihen, kuka ajaa, missä ajaa ja milloin ajaa. 
Nykyinen tapa, jossa kuka tahansa voi ajaa missä tahansa ja milloin tahansa, nähdään 
alaa rapauttavana ja sellaisena, että se tavallaan syö asiakaskokemusta, koska liikenne 
vähenee, reittejä ei ole tarjottavana paljon ja isot toimivat voivat polkea hinnat sellai-
siksi, että ajaminen ei ole kannattavaa, jolloin aikataulutarjonta vähenee, ja ihmiset va-
litsevat sitten jonkun toisen tavan liikkua. 

 Yleisesti voidaan todeta, että liikennöitsijät toivovat Matkahuollolta enemmän linja-au-
tomatkustamisen mielikuvamarkkinointia, eivätkä itse näe itseään tässä yhtälössä kovin-
kaan aktiivisena toimijana. Toisille, nuoremmille yrityksille kyse on enemmänkin vain 
bisneksestä, jolloin siihen suhtaudutaan analyyttisesti ja prosessien toiminnan kautta, 
jolloin menneisyyden tavat eivät ole esteenä, vaan he nimenomaan kaipaavat kehitystä ja 
sitä, että toimiala pysyy yhteiskunnan vaatimusten ja ihmisten käyttäytymisen muutoksien 
mukana. Heillä ei pitkän historian synnyttämät asenteet vaikuta niin paljon siihen, miten 
muutoksiin ja kehitykseen suhtaudutaan. He itseasiassa tarvitsivat nopeasti kehitystä ja 
näkevät paljon mahdollisuuksia siinä, mihin suuntaan linja-autoliikenne voisi kehittyä. 
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He jotenkin näkevät tulevaisuuden kirkkaampana ja suhtautuvat siihen avoimesti. He 
myös osaavat kuvata tarkasti, mitä he toivovat ja tarvitsevat, koska kyse on enemmän 
selkeistä asioita ja kehityskohteista, kun taas toisten reaktiot asioihin ovat enemmänkin 
tunteen tasolla ja heillä asioiden käsittelyn prosessi lähtee siitä, että pitkään voimassa 
olevia toimintamalleja tulee muuttaa ja ensireaktiona on monesti vastahankaisuus tai 
vertailu. Kaiken kaikkiaan kuitenkin kaikki näkevät, että alalla on tulevaisuutta, mutta 
toimintamallit ja -tavat tulevat muuttumaan. Esim. kutsuliikenteessä nähdään mahdolli-
suuksia ja liikennöitsijät ovat suhteellisen avoimia ja ymmärtäväisiä sille, että toimiala 
tulee muuttumaan, koska ihmisten tavat matkustaa ovat muuttuneet ja tulevat muuttu-
maan. Ymmärretään, kuinka tärkeää on tietää, missä auto kulkee, että tiedon aikatau-
luista saa nopeasti, lippu pitää saada helposti, vaivattomasta sekä edullisesti ja rahdin 
kuljettaminen asettaa myös omat haasteensa, koska sen vaatima nopeus ei kaikilla toi-
minta-alueilla ole suhteessa reittien määrään. Rahti on monelle liikennöitsijälle myös 
elinehto, varsinkin ruuhkasuomen ulkopuolella.  

Matkahuollon mielikuva itsestään on hyvinkin ristiriitainen ja jokseenkin paljon negatii-
visempi kuin liikennöitsijöiden mielikuva Matkahuollosta. Tämä on itse asiassa mielen-
kiintoinen havainto, joka saattaa vaikuttaa siihen, miten Matkahuolto on itse suhtautunut 
liikennöitsijöihin ja omaan tekemiseensä. Matkahuollon asiakaspalvelu koetaan hyväksi, 
mutta siiloutuneeksi ja se perustuu täysin suoriin kontakteihin tiettyihin ihmisiin, jotka 
vastaavat jostakin tietystä palvelusta. Palvelut koetaan pääsääntöiseksi toimiviksi ja vii-
meaikainen kehitys koetaan äärimmäisen positiivisena, mutta toisaalta palvelutarjoama 
koetaan hyvinkin sekavaksi ja hinnoittelupolitiikka kaipaisi tarkennusta. Palveluihin tuli 
selkeästi paljon kehitysehdotuksia ja toiveita, joista isoksi nousi raportointi ja esim. ai-
kataulujen muutoksiin liittyvät asiat.   
 
Kumppanuutta ei toteuteta minkään mallin tai suunnitelman mukaisesti, vaan se näyttäy-
tyy ad hocmaisena toimintana ja keskusteluja käydään erinäisten ihmisten kanssa vapaa-
muotoisesti. Lisäksi kumppanuus henkilöityy tiettyihin Matkahuollon toimijoihin, ei niin-
kään Matkahuoltoon itsessään. Paljon tuntuu riippuvan liikennöitsijän omasta aktiivi-
suudesta, miten kumppanuus nähdään ja koetaan. Kumppanuus on kuitenkin suurimmalle 
osalle liikennöitsijöistä tärkeä ja oleellinen osa heidän toimintaansa. Ilman Matkahuol-
toa monen toiminta olisi vaakalaudalla. Selkeästi kumppanuus kuitenkin tarvitsi jonkin-
laisen mallin tai toimintavan. Lisäksi toivotaan erilaisia sopimusmalleja tai sitä, että 
Matkahuollon kautta saisi yrityksen toiminnan kannalta oleellisia lisäpalveluja. Kump-
panuudesta halutaan jotakin hyötyjä. Kumppanuuden yhteydessä korostuu se, että Mat-
kahuollon tulisi paremmin tuntea ja ymmärtää erilaisten maantieteellisten alueiden toi-
mintaympäristöjä, koska samat asiat eivät välttämättä toimi esimerkiksi etelässä ja poh-
joisessa. Lisäksi nähdään, että Matkahuolto ei ruohonjuuritasolla ymmärrä liikennöitsi-
jöiden arkea tai vaikkapa sitä, mitä siellä bussissa tapahtuu ja millaisia tilanteita siellä 
tulee eteen. Tämä johtaa siihen, että Matkahuolto nähdään välillä sanelevassa roolissa 
ja jotkut ratkaisut eivät ole toimivia, koska niitä ei ole suunniteltu huomioiden niiden 
käyttäjät. 

 

Seuraavaksi syvennän näitä tulkintoja porautumalla niihin tarkemman analyysin kautta ja 

antamalla haastateltavien äänen kuulua. Analyysilukujen tarkoituksena on koota 

Matkahuollolle esitys siitä, mitä liikennöitsijät toivovat ja haluavat ja millaisista elementeistä 
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uutta kumppanuusmallia voisi alkaa rakentamaan. Toisin sanoen pyrin tuottamaan 

Matkahuollolle Design Briefin, jonka pohjalta he voivat miettiä uutta kumppanuusmallia ja 

kehittää yhteistyötä liikennöitsijöiden kanssa. Näin toimimalla pyrin yhdistämään etnografisen 

tekstintulkinnan ja ymmärryksen rakentamisen prosessin osaksi palvelumuotoilun 

tuplatimanttimallia, jossa löytämisen ja määrityksen (analysoinnin) jälkeen tiedetään, mitä 

ollaan ratkaisemassa.  

Jokainen analyysiluku päättyy tarinallistettuun visualisointiin käsitellystä teemasta. Näiden 

kuvien on tarkoitus toimia tarinana, joka alkaa historiasta ja päättyy tähän hetkeen, jossa 

Matkahuollon on tarkoitus olla paremmin perillä liikennöitsijöiden arjesta ja toiveista sekä 

samalla ymmärtää hieman paremmin, mistä nämä asiat kumpuavat. Näissä tarinallisissa kuvissa 

ei ole tietoisesti merkittynä kuvanumeroa, koska halusin pitää sivut visuaalisesti yhtenäisinä ja 

kuvastaa sitä, että matka aina jatkuu. 

 

5.1 Aineiston teemoittelu 2.0 

Kunkin teeman kohdalla luin aineistoa uudestaan ja uudestaan etsien teemaan sopivia asioita, 

joita sitten lukemisen lomassa siirsin toiseen tiedostoon rakentaen näin aina teemaan liittyvän 

kokonaisuuden. Tämä helpotti aineiston käsittelyä eikä minun tarvinnut aina käsitellä koko 

aineistoa. Pyrin samalla myös kirjoittamaan sitaatteihin kommentein, että mitä ne käsittelevät 

ja mitä niissä tulee esille, jolloin pystyin nopeasti teemaan liittyvästä aineistosta etsimään tietyn 

aihealueena asioita. Kun kuhunkin teemaan oli kerätty siihen liittyvä aineisto, luin tuota 

aineistoa kokonaisuutena ja pyrin tässä kohtaa tekemään validointia siitä, mikä tuo esille uutta 

ja mikä on sellaista, joka ei ole tutkimuskysymysteni kannalta oleellista tietoa. Tämä työ 

kokonaisuudessaan edesauttoi minun tulkintani rakentumista ja sitä, että hahmotin aineistosta 

toistuvia seikkoja ja niitä asioita, jotka sitten poikkesivat yleisestä kerronnasta.    

 

On huomattava, että jaottelu eri teemoihin tai aihealueisiin on keinotekoinen, koska asiat 

liittyvät aina toisiinsa, mutta kokonaisuutta tulee koettaa rakentaa osista. En mielestäni ehkä 

onnistunut tässä työssä parhaalla mahdollisella tavalla, tai en osannut liittää eri teemoja toisiinsa 

kovinkaan saumattomasti. Asioiden limittyminen toisiinsa on tässä aineistossa mielestäni 

hyvinkin laajaa ja vaikeasti havainnollistettavaa. Lisäksi keskustelut etenivät eri tavalla kunkin 

haastateltavan kanssa, joten eri asiat tulivat esille hieman eri aiheyhteyksissä. Keskustelu 
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rönsyilee ja poukkoilee. Jos kysymyksiini olisi vastattu kirjoittamalla, minulla olisi ollut 

käsissäni paljon helpommin käsiteltävä aineisto, koska kirjoittaessaan ihminen muotoilee 

sanomaansa, karsii ja pyrkii esittämään asiat ytimekkäästi ja selkeästi. Puhuessa me selitämme 

enemmän, käytämme johdatuksia ja täytesanoja ja puhumme jotakin samalla, kun mietimme, 

mitä asiasta haluamme sanoa. Ajatuksen rakentaminen on spontaania ja tapahtuu juuri siinä 

hetkessä. Teemoissa pysyminen oli tavallaan keinotekoista, ja monesti eri teeman sisällä 

puhuttiin jostakin toisesta teemasta tai siihen liittyvästä asiasta. Olen kuitenkin orjallisest i 

noudattanut haastattelurunkoni teemoja, vaikka olisin varmasti voinut yhdistää joitakin teemoja 

toisiinsa ja sillä tavalla vähentää edessä olevaa työtä, mutta toisaalta ajattelin, että yhdistäessäni 

asioita oman mieleni mukaisesti, saatan yhdistää asioita yksinkertaisesti väärin, koska 

tuntemukseni toimialasta on hatara.  

Lopuksi lukuohje sitaateille. Jos aineistositaatti alkaa siten, että aloittava sana on hakasulkeiden 

[sisällä], se tarkoittaa, että aineistositaatti alkaa keskeltä lausetta ja olen poistanut alusta jonkun 

täytesanan tai kohdan, joka on mielestäni epärelevantti. Jos sitaattien sisässä on sulkeissa 

tekstiä, joka ei ole kursiivilla, se on itse lisäämäni selittävä tarkennus, jonka avulla lukija 

ymmärtää, mistä puhutaan. Sitaattien kieliopillista kirjoitusasua ei ole korjattu, koska kyse on 

puheesta. En siis näe tarpeellisena, että se on kieliopillisesti puhdasta, vaikka se on muutettu 

tekstiksi. En ole myöskään poistanut puheelle ominaista toistoa sitaateista.  

 

5.2 Menneisyys – Nykyisyys – Tulevaisuus 

Tätä hetkeä on vaikea ymmärtää, jos ei tiedä mitään menneisyydestä, eikä tulevaisuutta voi 

hahmottaa kovinkaan hyvin, jos ei ymmärrä, mitä on tapahtunut ja mitä tapahtuu. Ilmiöt kuten 

ihmisetkin tulevat aina jostakin, niillä kuten meilläkin on historia, josta tuotamme nykyhetkessä 

erilaisiin tilanteisiin erilaisia kertomuksia riippuen ajasta, paikasta ja siitä, mitä meiltä kysytään 

ja mitä oletamme kysyjä haluavan kuulla. Me siis tuotamme elämästä ja kokemastamme 

kertomuksellisia, kielellisiä kokonaisuuksia, joiden kautta teemme koetusta elämästä 

ymmärrettävää, koska emme todellakaan voi emmekä kykene kertomaan siitä juuri kuten se 

tapahtui, vaan tuotamme tulkintoja ja kokoamamme yhteen erilaisia asioita, joilla kokemusten 

merkityksiä voidaan välittää. Kaikkeen vaikuttaa se, miten kysytään ja missä yhteydessä. (Ks. 

esim. Ricoeur, 1992; Hyvärinen, 2004; Seppä, 2011, s. 12–13.) Minun tutkimukseni valossa on 

selvää, että haastateltavat kertovat menneestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta tietyssä 
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kontekstissa eli oman yrityksensä, Matkahuollon ja työminänsä viitekehyksessä. Nämä asetetut 

aihealueet rajaavat kerrontaa.  

Tässä aineiston analyysin luvussa pyrin tuomaan esille sen, millaisena haastateltavat näkevät 

menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Tarkoituksenani on antaa ymmärrystä ja 

vastauksia siihen, miksi liikennöitsijät toivovat ja haluavat tietynlaisia asioita. Tarkoituksena 

on tuoda esille niitä asenteita ja arvoja, jotka vaikuttavat liikennöitsijöiden toiveisiin, huoliin ja 

haasteisiin. Eri aikajaksot - menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus - limittyvät mielestäni 

toisiinsa hyvinkin laajasti, ja on vaikea erottaa, mikä asia liittyy mihinkin näistä ajanjaksoista. 

Tärkeää on lukea näitä seuraavia kappaleita ajatellen, että aineistositaattien kautta pyrin 

selittämään, mistä tulkintani tulevat ja millaisista asioista ja havainnoista kokonaiskuvani 

rakentuu. Samalla kokonaistulkintani myös tarkentuu ja syventyy. Tavallaan ne eivät siis vastaa 

tutkimuskysymyksiin, mutta antavat merkityksiä ja syitä sille, miksi joitakin asioita toivotaan 

ja halutaan.  

 

5.2.2 Menneisyys  

100 vuotta historiaa ja perinteitä 
Matkahuollon baarit 

Muuttoliike maalta kaupunkiin 
Henkilöautoistuminen 

 

Menneisyys näyttäytyy tutkimuksessani toimialan menneisyytenä, jota lähestyin kunkin 

liikennöitsijän yritystarinan sekä haastateltavan henkilökohtaisen ammattipolun kautta. 

Haastattelut alkoivat aina sillä, että pyysin haastateltavaa kertomaan yrityksen tarinan ja oman 

roolinsa siinä. Näin pystyin hahmottamaan, mistä kertojat tulevat ja mistä roolista käsin he 

asioista kertovat. Toisin sanoen sijoitin heitä isompaan kokonaisuuteen. Lisäksi esitin heille 

väittämän ”ennen oli kaikki paremmin”, mikä kirvoitti pitkiä keskusteluja alan muutoksista ja 

toi esiin asenteita, joita kehitykseen liittyy. Erikseen vielä kysyin alan suurimmista muutoksista, 

jotta esille nousisivat ne muutokset, jotka kertojat kokevat merkityksellisiksi. Tätä kysymystä 

syvensin ja tarkensin kysymällä kertojilta, mitä he muuttaisivat menneisyydestä. Näin pyrin 

etsimään kipupisteitä ja sitä, kuinka ne vielä tässä hetkessä vaikuttavat heidän toimintaansa ja 

ajatteluunsa. Tällöin myös nykyisyyden ja menneisyyden toisiinsa limittyvät kerrokset tulevat 

näkyviin.  
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Aloitan tämän teeman määrittelyn kertomalla lyhyesti alan historiasta kirjallisuuden ja 

aineistoni kautta.  

me ollaan suomalainen perheyritys ja ollaan toimittu melkein 100 vuotta 
(Haastateltava 4).  
 
[minun] isoisäni niin muiden mukana päätti kanssa lähtee linja-auto hommiin tai 
autohommiin oikeastaan. Silloinhan ensin yleensä hankittiin tavara-auto millä 
ruvettiin ajamaan tavaraa ja sitten vähän ihmisiä ja sitten siitä se muuttuu linja-
autoliikenteeksi, mutta isoisällä oli sikäli erikoinen juttu, että hän aloitti heti 
linja-autoilla. Ja hän aloitti silloin lokakuun kun alussa 1930 ajamalla 
ensimmäisen vuoron A-B-C ja käytetyllä autolla aloitti. (Haastateltava 3.)  
 
[niin] se on 20 ukki perustanut kaksikymmentäkahdeksan vuonna, tuota alkanut 
autolla ajelemaan… (Haastateltava 2). 
 

Matkahuollolla, linja-autoliitolla, ja sen jäsenillä ja omistajilla eli liikennöitsijöillä on pitkä ja 

yhteinen historia, joka alkaa 1900-luvun alkuvuosikymmenistä, kun linja-autoliikenteestä 

kehittyi merkittävä joukkoliikennemuoto. Autojen ja tiestön kehitys mahdollisti pysyvän 

reittiliikenteen maaseudulta kaupunkeihin ja esimerkiksi rautatieasemille. Alan kasvu oli 

nopeaa ja linja-autoyrittäjäksi oli sangen helppo ryhtyä, koska autot eivät olleet kovinkaan 

kalliita ja kysyntää riitti, koska matkustaminen oli edullista. Lyhyessä ajassa 1920-luvulla 

liikenneverkosto kasvoi 6000 kilometristä 30000 kilometriin. Pitempien reittien lisäksi 

kaupunkien sisäinen ja välinen linjaliikenne kasvoi nopeasti. Linja-autoissa kulki ihmisten 

lisäksi myös paljon tavaraa. Toiminta oli kuitenkin melkoisen järjestäytymätöntä ja kilpailu oli 

kovaa, mikä johti monenlaisiin epämääräisiin toimintamalleihin. Jotta toimintaan saatiin 

jonkinlaista ryhtiä, perustivat linja-autoyrittäjät yhdessä 1928 Linja-autoliikennöitsijäin Liitto 

r.y:n eli LALin, joka tunnetaan nykyään nimellä Linja-autoliitto r.y. (Viitaniemi, 1993, s. 9–

11.) LALin toiminnan myötä Suomeen syntyi 1930-luvulla linja-autoasemaverkosto, joiden 

tarkoituksena oli muun muassa parantaa matkustajien tiedottamista, koska ei ollut selkeää 

tietoa, mistä linja-auto lähtee ja milloin tai mahtuuko kyytiin. Lisäksi pakettien toimitukseen 

tarvittiin jonkinlaista järjestäytyneisyyttä. Näytti kuitenkin siltä, että myös linja-autoasemat 

kaipasivat jonkinlaisen kokoavan ja ohjaavan tahon, jolloin syntyi ajatus Matkahuollosta. Oy 

Matkahuolto Ab perustettiin 1933.  Matkahuollon tärkein tehtävä oli linja-autoasemaverkoston 

luominen. Lisäksi Matkahuolto perusti erilaisia toimipisteitä, joissa toimi asiamies. Monet 

näistä toimipisteistä olivat kahviloiden tai muiden palveluliikkeiden yhteydessä, ja kauppiaat 

toimivat asiamiehinä ja organisoivat matkustajien ja pakettien kulkua. Lisäksi monen 

tämmöisen aseman yhteydessä oli "kahvila" ja myöhemmin myös baareja, kun asemat saivat 
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anniskelulupia. Jokaisessa paikassa ei siis ollut Matkahuollon linja-autoasemaa vaan toimipiste. 

(Viitanen, 1993, s. 37–39, 49, 64–65.) 

[ennen] tuota ne asiat hoidettiin niin että seuraavaan baariin niin sieltä kun tiesi 
että autot aina jossakin baarissa pysähtyy niin. Kun se linja auto tulee sinne niin 
sanot heti sille kuljettajalle. Sinne soitettiin sinne baariin sitten että heti kun tulee 
niin käsket heti soittaa konttorille, että on tärkeetä asiaa… (Haastateltava 2.)  
 
Meiltäkin oli auton joutunut sotaan ja kaikesta oli puute. Autot oli heikkoja ja 
ihmisiä oli paljon. Kulkee olisi pitänyt. No siitä sitten selvittiin. (Haastateltava 3.) 

 

Sota-ajan jälkeen kasvu jatkui vahvana ja Linja-autoliitto katsoi, että liikennettä oli syntynyt 

liikaa. 1960-luvulla taloudellinen kasvu räjäytti henkilöautojen määrän, mikä vaikutti suoraan 

linja-autoliikenteen kannattavuuteen ja kysyntään. Ainut tapa kilpailla henkilöautoja vastaan 

olisi ollut laskea hintoja, mutta toisaalla sitten liikennöitsijöiden kustannukset koko ajan 

nousivat. Hintojen korotukset luonnollisesti suututtivat matkustajia. Lisäksi paikallisliikenne 

kasvoi, kun ihmiset muuttivat maalta kaupunkeihin ja kaupunkien lähelle syntyi taajamia. 1960-

luvulla mukaan tulivat myös koululaiskuljetukset, jotka takasivat tasaista tuloa. 1960- ja 1970-

luvuille linja-autoihin ilmestyi ensimmäiset rahastuslaitteet eli Almexit. (Kurkinen, 2008.) 

Siis mehän mennään suoraan tuon henkilöautoistumisen kaavioiden kanssa 
samassa elikkä tietyllä tavalla bussiliikenteen kulta-aikaahan ollut silloin se 
1920–1930 luvut. Sotavuodet vei jonkin verran alaspäin. Väittäisin, että ne 
matkustajamäärät on ruvennut menemään alaspäin siellä seitkytluvun lopulta 
kahdeksankymmentäluvun alkuvaiheessa, kun öljykriisi tuli. Ja silloin vielä 
mentiin, mutta sitten lähdettiin menemään hitaasti alaspäin, kun elintaso nousi, 
alkoi tulla kaupungistumista, lapsiluvut pieneni. Perheillä oli ykkösautot, 80- 
luvulla rupesi tulemaan kakkosautot. (Haastateltava 5.)  
 
[sitten] muistaa ne vanhat ALMEX tilitykset, kun koneista kerättiin lukuja niihin 
ruututilitysvihkoihin (Haastateltava 5).  
 

1970-luvulla liikennesuorite alkoi laskea ensimmäistä kertaa. Myös Linja-autoliiton 

jäsenmäärä alkoi laskea. 1980-luvulla toiminta alkoi keskittyä, kun isommat liikennöitsijät  

ostivat pienempiä. 1990-luvulla kehitettiin ExpressBus, jolla pyrittiin pikavuorojen kautta 

luomaan uusi matkustamisen palvelumuoto. Iso muutos oli myös alan avautuminen ja 

linjaliikenteen kilpailuttamisen alkaminen. 2000-luvulla markkinat aukesivat kokonaan ja 

vanhat reittisopimukset päättyivät, mikä muutti toimialaa suuresti. (Kurkinen, 2008.)  
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Tutkimukseni aineistossa on mukana liikennöitsijöitä, jotka edustavat pitkän historian omaavia 

perheyrityksiä, mutta mukana on myös nuorempia liikennöitsijöitä, ja yritys on perustettu 60-

luvulla tai sen jälkeen. Lisäksi osa haastateltavista edustaa henkilöitä, jotka ovat tavallaan 

syntyneet tähän bisnekseen - kyse on enemmänkin elämäntavasta kuin jostakin, mitä tehdään 

työksi. 

[varsin] pienestä liittyy muistot, että meillä oli osin toimisto vielä silloin kotona 
…ehkä se on se, että isä oli aina puhelimessa.. hyvin pienenä olin mukana sitten.  
Silloin ajattiin vielä A-B linjaa ja Aassa oli tämmöinen keskusvarasto ja sitten 
sieltä tuli aina banaaneja rahtina. Tai illalla kävi vuoro viemässä niin sitten kun 
sieltä sai banaaneja. (Haastateltava 5.)  

 
[mä] olen koko ikäni ollut henkeen ja vereen automies erityisesti linja-autojen 
kanssa pelannut. Opiskeluaikana olin tietysti vähän muuallakin hommissa hyvin, 
hyvin vähän, mutta et mun leipäni on tämä linja-auto yritys antanut aina ja se on 
minun perheelleni ollu aina elämäntapa. Ei se ollut yksi ammatti.. ja mistään ei 
ole puhuttu meidän kotona muuta kuin linja-autoista, niin enhän mäkään osaa 
puhua mistään muusta kuin linja autoista. Mä olen ihan pikkupojasta lähtien 
kulkenut isän ja X:n mukana. Mä olen ihan pikkupojasta lähtien kulkenut niitten 
perässä niitten jalanjäljissä ja ollut mukana ajohommissa, sillo kun isä ajoi niin 
mä istuin vieressä ja joskus pääsi sylistä ajamaan. 7- vuotiaana mä olen saanut 
ensimmäiset haalarit. Ja sen mä muistan kun se piti likastaa niin piti kierrättää 
tommosen rasvaisen moottorin päällä, että oli vähän sen näköinen että on jotain 
tehnyt. …mä olen tehnyt tässä linja-auto yrityksessä ihan kaikkea. Minä olen 
ajanut, siivonnut, korjannut autoja, ostanut autoja, myynyt autoja, ottanut ihmisiä 
töihin, tehnyt työvuorolistoja. Ainoa homma mitä mä en ole ikinä tehnyt niin on 
taloushallinnon kirjanpito ja palkanlaskenta. (Haastateltava 3.) 

 

Sitaatissa korostuu omakohtaisuus ja esiin nousee jonkinlaista nostalgisuuttakin omakohtaisten 

muistojen kautta tuoreista banaaneista tai siitä, kun sai ensimmäiset työmiehen ajohaalarit . 

Molemmat kertojat paikantavat itsensä tiettyyn paikkaan, tässä tapauksessa linja-autoon ja 

siihen, miten on siellä istunut mukana, kun oma isä on ajanut autoa. Molemmat kertojat ovat 

nyt näiden edelleen toimivien liikennöintiyrityksien toimitusjohtajia. Matka tuoreista 

banaaneista tai isän sylissä ajamisesta tähän hetkeen on ajallisesti pitkä ja matkan varrella on 

nähty ja koettu monenlaista muutosta verrattuna siihen, että joku on tullut toimialalle muutama 

vuosi sitten kenkäkaupasta, kuten eräs haastateltava omasta urapolustaan kertoi. Pitkä historia 

ei välttämättä kuitenkaan ole aina pelkästään vain hyvä asia, vaan se tuo mukanaan monenlaisia 

asenteita ja kokemuksia, jotka voivat vaikuttaa siihen, miten asioihin suhtaudutaan. Se voi 

vaikuttaa siihen, miten nykyhetki ja tulevaisuuskin nähdään ja eritoten siihen, miten muutoksiin 
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suhtaudutaan. Tämä tulee mielestäni esille, kun keskustelimme haastateltavien kanssa 

muutoksista ja siitä, oliko ennen paremmin.  

 
Oliko ennen kaikki paremmin?  

Kyllä ja ei.  
 

Oliko ennen kaikki paremmin -kysymys oli tahallaan hieman provokatiivinen, mutta ajattelin, 

että sen kautta on helppo päästä suoraan menneisyyteen ja peilata sitä nykyhetkestä käsin.  

Kysymyksen ympärillä keskustellessa esille nousi melko poikkeuksetta markkinoiden 

aukeaminen ja henkilöliikennelain muutos, joka muutti paljon toimialaa ja liikennöitsijöiden 

bisnestä. Melko suljetusta toimialasta tuli kaikille avoin markkinakenttä. Toinen esille noussut 

asia oli digitalisaation hyökyaalto ja elämän temmon muuttuminen hektisemmäksi. Puran näitä 

kahta tulkintaani seuraavaksi aineiston kautta antaen äänen kertojille.   

No sanoisinko että tuota kun nokia kun kehitti tuon puhelimen nyt ei kestä tuota 
vessassa olla tai missään muualla niin se tulee semmoinen stressi saatana tai 
sitten luulee jotta puhelin huutaapi tuota kun menet aamulla kotona suihkuun niin 
tuntuu että nyt jäi jostakin tuota ulkopuolella ja ettei sillä samalla hetkellä 
sekunnilla ole vastausta. Se on niinku että ennen oli tuota ennen oli tuota ne asiat 
hoidettiin niin että tuota seuraavaan baariin niin sieltä kun tiesi että autot aina 
jossakin baarissa pysähtyy niin. (Haastateltava 2.) 

 
No joo kyllä. Tietyllä tavalla joo ennen oli kaikki paremmin. Kyllä tämä tämän 
päivän hektisyys ja tää, mikä näkyy kaikessa varmasti ihan kaikkialla muuallakin 
kuin meidän toimialalla ja mä väitän et tälle toimialalle se on tullut vielä vähän 
ehkä jälkijunassa niin tuota se vaikuttaa siihen, että kaikki vähän kaipailee sitä 
rauhallisempaa ja vähemmän muutosta olevaa niin kuin mennyttä aikaa, että 
kyllä se on aivan varmasti, että ennen oli kaikki paremmin. Meillä on jo tehty 
historiikkeja ja kaikennäköistä tällaista niin kuin yrityksen pitkästä historiasta, 
mutta että kyllä niin kuin mitä tuossa on keskusteluja käyty ja muita niinku näiden 
eri projektien yhteydessä niin tyyliin viimeisen 5–10 vuoden aikana on tapahtunut 
paljon, paljon enemmän kuin koko satavuotisen historian aikana aikaisemmin 
konsanaan. (Haastateltava 4.) 

Teknologinen kehitys on muuttanut ihmisten elämää valtavasti viime vuosikymmenten aikana. 

Ihmisen tulee olla saavutettavissa ja koko maailman tieto kulkee taskussa älypuhelimessa. 

Tuolla samaisella laitteella voi ja kohta myös pitää hoitaa monet asiat, jotka ennen hoituivat 

soittamalla tai menemällä johonkin palvelupisteeseen tiettyyn aikaan. Maailma on muuttunut 

lyhyessä ajassa varsin teknologiapohjaiseksi ja -johtoiseksi. Totutut tavat ostaa palveluita 

suoraan ihmiseltä ovat katoamassa. Aivan kuten ovat kadonneet "Matkahuollon baarit". Monet 
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asiat voi hoitaa internetissä ja suoraan omalla älypuhelimella siellä, missä ikinä onkin, ja 

milloin tahansa. Digitalisaatio johtaa siihen, että perinteiset toimintamallit muuttuvat ja tilalle 

tulee teknisiä automatisoituja ratkaisuja, jotka palvelevat paremmin valtaosaa asiakkaista ja 

heidän tarpeistaan sekä vastaavat kulttuurimme nykyiseen hektiseen ja nopeatempoiseen 

luonteeseen. Samalla yhtälöstä poistetaan ihmiset niin inhimillisten virheiden tekijöinä kuin 

kontaktipisteinäkin eikä palveluja sidota paikkoihin tai tiettyihin aikoihin. Linja-autoliikenne 

toimialana on ollut myös ilmeisen hidas kehittymään, jolloin muutoksia on tullut paljon 

lyhyessä ajassa, mikä on kuormittanut yrityksiä niin resurssien tasolla kuin myös taloudellisesti. 

Kuten haastateltava osuvasti toteaa, "5–10 vuoden aikana on tapahtunut paljon, paljon 

enemmän kuin koko satavuotisen historian aikana aikaisemmin konsanaan".  

Liikennöitsijöistä monet ovat tottuneet pyörittämään toimintaansa vuosikymmeniä melko 

muuttumattomasti ennen digitalisaation suurta kehitysaaltoa, ja on luonnollista, että 

toimintatapojen nopeat muutokset ovat jossakin määrin haasteellisia sekä hankalia, ja 

mielestäni tämä näkyy aineistossani. On selvästi olemassa odotuksia ja olettamuksia siitä, että 

erilaiset tekniset laitteet ja ratkaisut tulisi osata ja hallita, mutta valmiudet erilaisten teknisten 

asioiden käyttöönottoon eivät välttämättä ole jokaisella liikennöitsijällä kovinkaan vahvat.  

[meillä] on sihteeri tässä joka tuota katsoo tuota konepuolta, että me ollaan 
enempi vähän tämmöisiä, että laskukone ja kynä ja ruutupaperille tai ainakin 
meikäläinen on vähän sillä lailla (Haastateltava 2). 
 
[näin] on tehty aina ennenkin ja tämä toimi 90-luvulla, että kyllä tää vielä tänäkin 
päivänä vielä toimii että "ei se ole ku ajaa autoa, niin se on sillä selvä" – 
mentaliteetti,  tiedätkö niin tosi monella liikennöitsijälle ja……olisi hyvä olla 
jokaisessa bussifirmassa vähän joku semmoinen niinku sanotaanko datanomi,  
merkonomi, tradenomi tyyppinen, joka niinku ymmärtää sen niinku sen, miten 
nykyään vaaditaan täältä niinku digitaalisuudesta ja sun muuta, niin siellä ei ole 
sitä osaamista ei ole hirveän monessa. (Haastateltava 6.)  

 

Hieman yleistäen tulkitsen, että kokonaisuudessaan aineisto antaa selkeän viestin siitä, että 

monella liikennöitsijällä ei ole kunnollisia valmiuksia ottaa vastaan nopeaa digitaalista 

kehitystä ja mukauttaa omaa toimintaansa sen mukaisesti. Syntyy asetelma, jossa muutoksiin 

saatetaan suhtautua epäilevästi ja jossa kyseenalaistetaan niiden tarpeellisuus, vaikka kyseessä 

saattaa olla hyvinkin luonnollinen tarve vastata asiakaskunnan muuttuneisiin toimintamalleihin 

kuten rahtiliikenteen muutokseen. Halusin tuoda nämä digitaaliseen muutokseen liittyvät 

huomioni esille, koska tämä on aspekti, jota Matkahuolto voisi miettiä osana kumppanuutta: 
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voisivatko he jotenkin paremmin johtaa muutoksia osalle liikennöitsijöitä, tarjota jonkinlaista 

muutostukea ja pohtia, miten he voisivat parantaa viestintäänsä tässä asiassa. Toki 

liikennöitsijöillä itsellään on päävastuu miettiä ja kehittää omia valmiuksiaan muutoksiin, 

koska varmaa on, että ne eivät tule loppumaan.  

[tuota] vanhaa tekniikkaa minä en haikaile mukaan. Uutta tekniikkaa on 
olemassa. Kumppanuuteen liittyy muun muassa tämä nykypäivänä tämä 
rahastaminen ja rahdin rahtaaminen ja muu ja rahdin käsittely logistiikka. 
Matkahuollon tässä keississä niin ennen kaikkea en haikaile takaisin, mitä ennen 
on ollut, koska ympäristö muuttuu ympärillä. Ympärilläni täytyy pystyä 
Matkahuollon muuttumaan ja tai itseasiassa Matkahuollolla varmaan olisi 
helpompi muuttua, mutta meillä vanhoilla liikennöitsijä jäärillä on hankalampi 
muuttua. (Haastateltava 1.) 

Niin siis se haaste on varmaan ollut semmoinen, että kun täällä on vähän niinku 
oltu…No siis se on niinku se mitä me ruvettiin 2013–2014 puhumaan 
toimitusjohtajan kanssa että tällä alalla on se, että kehity tai kuole. (Haastateltava 
6.)  

 

Markkinoiden avautuminen muuttaa liiketoiminnan 
Kannattamattoman liikenteen edellytys on kannattava liikenne 

 

Suurin ja merkittävin muutos toimialalla oli joukkoliikenne- ja henkilöliikennelain muutos ja 

sen myötä linja-autoliikennemarkkinoiden avautuminen. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että 

tuettu ja markkinaehtoinen liikenne eriytyivät eikä siirtymäajan jälkeen voinut yhteiskunnan 

tukemilla lipuilla matkustaa markkinaehtoisessa liikenteessä. Markkinaehtoiseen liikenteeseen 

ei saa ohjautua minkäänlaista yhteiskunnan tukea. Lisäksi markkinoiden avautuminen tarkoitti 

sitä, että markkinaehtoiseen liikenteeseen vaadittava reittiliikennelupa myönnetään kaikille 

lupaehdot täyttäville hakijoille eli toisin sanoen vanhat reittisopimukset ja luvat katosivat ja 

kuka tahansa sai ja saa ajaa, missä tahansa ja milloin tahansa. (Liikenne- ja viestintäministeriö, 

2014.) Tästä aiheesta puhuttiin paljon ja se tuli esille kysymättä Oliko ennen kaikki paremmin? 

-keskustelun yhteydessä.  

Suurin muutos on varmaan ilman muuta ollut se, että toimiluvista luovuttiin. Tai 
tai tämä ala vapautui. Se on muutos, en mä tarkoita, että se on välttämättä huono 
muutos, mutta tuota koska siinä kyllä määrätyllä vaan paljon hyvääkin, mutta on 
siinä paljon huonoakin. Se on ollut ilman muuta se suurin. Minun mielestäni mitä 
tässä on tapahtunut ja varsinkin siitä asiasta teki suuren vielä se, että yhteiskunta, 
päättäjät eivät menetelleetkään niin kun he lupasivat vaan… Silloin siinä sovittiin, 
että tai sanottiin, että on 10 vuoden siirtymäajat maksimissaan ja sillon nää 
vanhat liikenneluvat on voimassa velvollisuuksineen ja etuineen ja ne 
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rinnastetaan tohon palvelusopimusasetuksen yksinoikeuteen. Ja mut eihän tässä 
niin käynyt…. uudet yrittäjät, nämä uudet sai tulla niinku lyömään ympäri korvia 
ensin vasemmalla korvalla ja sitten oikeaa korvaa ja sitten taas vasemmalle ja 
sitten taas oikea. Me ei voitu tehdä mitään ja se oli mun mielestä niin se mikä oli 
täysin väärin. Nyt kun meidänkin siirtymäajat on mennyt ja ollaan päästy niinku 
sitten tavallaan säätämään itsekin liikennettä…[niin] samalla tavalla kun 
kaverikin, elikkä voitiin lyödä sitä kaveria turpaan tuolla noin niin niin kyllä me 
sitten oltiin aika kovia poikia, mutta se että kun kun meillä just mahdollisuudet 
aikaisemmin niin me oltiinhan me oltiin täysin häviöllä koko ajan ja se mua 
harmittaa ja ottaa aivoon. (Haastateltava 3.) 

 

Muutokseen sisältyy myös paljon viranomaisten toimintaan liittyviä epäselviä tulkintoja ja 

kertojien erilaisia kokemuksia siitä, toimivatko viranomaiset tilanteessa kuten he olivat 

luvanneet toimia. Tutkimukseni kannalta ei ole merkityksellistä syventyä tähän enempään, vaan 

tärkeää on tuoda esille markkinoiden avautumisen mukanaan tuomia muutoksia ja haasteita, 

jotka vaikuttavat liikennöitsijöiden toimintaan tänäkin päivänä. 

 
Entisessä elämässä ja entisessä systeemeissä oli niissä oli paljon hyvääkin. 
Silloinhan tuliko tämä linja liikenteeseen tuli nämä rajut muutokset, siirtymäajan 
sopimukset loppu. Vanhan linjaliikenteet luvat loppu silloin aikoinaan. Ja siitä oli 
10 vuoden siirtymäajan sopimus, joita meilläkin oli käytössä sitten. Joka oli 
tavallaan suojattua liikennettä, elikkä siihen ei voinut samalla aikataululla alkaa 
ajamaan kukaan muu. Ja jota jossakin muodossa kaipaisin edelleen. Tämä on 
järjetön tämän nykypäivän systeemi eli voidaan kuka hyvänsä alkaa toisen 
minuutti ennen toista ajamaan ja syödään sitten… kaikkien matkustajien 
tulevaisuutta. Siitä tässä on kyse. Ja tämä kurjistaa koko linja-autoliikennettä 
pitkässä juoksussa siihen, että joka on nyt jo nähtävissä tässä muutaman vuoden 
sisään, että vuorot vähenee, vuoro tarjonta heikkenee. Aikataulut heikkenee ja 
tuota se vaan se vaan ajautuu siihen että. …entisestä jos voidaan ottaa parhaat 
palat nykypäivän toimintaan, niin oltaisiin aika hyvällä mallilla. (Haastateltava 
1.)  

 
No tämä kilpailuhan. Se on nyt mennyt ihan ihan tuota villiksi, että nokittaa 
toisten vuoroja, että sehän ei tietenkään Matkahuollon homma, se on lainsäätäjää 
homma. Mutta tuota vähän on semmoisia piirteitä välillä, että tuota pannaan 
toisen ihan eteen autoa ajamaan tuota ja sitten tulee kauhea hintakilpailua eikä 
kumpikaan sitten sen jälkeen taas pärjää. ..  Niin ja melkein voi sanoa, että 
samalla aikataululla. Niin ihan samalla minuutilla ja toinen kiilaa toisen 
seuraavalla pysäkillä. (Haastateltava 2.) 
 

Asialla on yhteys myös nykyisyyteen. Muutoksen vaikutukset ovat liikennöitsijöiden mielestä 

laaja-alaiset ja ne vaikuttavat suoraan siihen, että linja-autot joukkoliikennemuotona ei pärjää 
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kilpailussa, koska tarjontaa ei ole riittävästi. Ihmiset haluavat matkustaa heille sopiviin 

aikoihin, jolloin tarjontaa tulisi olla paljon. Alle oleva lainaus mielestäni avaa tätä asiaa hyvin: 

jotta voisi ajaa asiakasmäärältään heikompia reittejä, pitäisi olla sellaista liikennettä, joka 

kannattaa, mutta kannattavassa liikenteessä on kova kilpailu matkustajista.  

Itsellä on vielä täysin opettelu vaiheessa se, että me ei olla julkii… tavallaan 
tällainen yleishyödyllinen toimija vaan että meidän pitäisi oppia katsoo raakojen 
lukujen kautta ja ehkä meillä bussiyrittäjillä on liikaa dna:ssa, se, että me 
ajatellaan asiakasta. Me haluttaisiin pitää vuorotarjontaa yllä, eikä peilata sieltä 
raakojen lukujen kautta, että ”hei näinä päivinä ei kannata ajaa, pistetään 
stoppi”. Että me edelleen tehdään tiettyä yhteiskunnallista työtä, että me ollaan 
jumituttu siihen vanhaan aikaan kun ennen 90- luvun ostoliikenne muutosta. Kun 
LV-ministeriö myönsi liikenneluvan ja silloin tavallaan liikenneluvan hyvien 
vuorojen ehtona oli myös huonompi liikenne. Se on sellainen menneisyyden 
taakka, josta ei ole osattu vielä laskea täysin irti. (Haastateltava 5.) 
 

Aineistosta voi mielestäni tulkinta sen, että monet liikennöitsijät eivät ole vielä aivan 

omaksuneet tämän päivän kilpailumallia tai vaatimuksia, ja vaikka markkinoiden 

avautumisesta sekä viimeisten siirtymäajan sopimusten päättymisestä on vuosia, tuntuu siltä, 

että joillakin liikennöitsijöillä toiminta hakee edelleen uomiaan. Aikaisemmin toiminta on 

perustunut niin sanotusti turvatulle tulolle, joka on mahdollistanut myös sen, että on voitu 

ylläpitää vuoroja, jotka eivät ole olleet niin kannattavia. Näin on kyetty palvelemaan asiakkaita 

laaja-alaisesti ja pitämään yllä kattavaa vuoroverkostoa. Tämä on selkeästi ollut ennen 

paremmin.  

[käytännössä] olit hoitanut liikenteen ok- luvanuusinta oli itsestään selvä ja oli 
tällanen tarveharkinta sitte eli ministeriö ei myöntänyt kovin lähelle sitä samaa 
liikennöintiaikaa kellekään muulle liikennöintilupaa.  Se oli hyvin tarkkaa 
tällaista minuuttipeliä, millä yritykset kilpailevat toisiaan vastaan, se oli sillä 
tavalla ennakoitava, että sä pystyit luottaa tiettyyn lipputulokertymään. 
(Haastateltava 5.) 

 
[toinen] asia mikä on muuttunut niin on tietysti tuota lainsäädännöllinen ja nämä 
jotka on silloin kaksituhattaneljätoista ja siitä eteenpäin on alkanut että on tämä 
kilpailun niin kuin tavallaan vapautuminen ja tämmöinen tasapuolistaminen ja 
kaikennäköinen kontrollointi sitä kautta elikkä tää kilpailutustoiminta ja tuota 
niin liikennöintiluvat ja tämän tyyppiset asiat joita on lähdetty niinku tuomaan 
enemmän siihen, niin on tuonut haastetta ja erilaista niin kuin vaadetta sille 
toiminnalle niinku jokaiselle tällä toimialalla. (Haastateltava 4.)  

Pari haastateltavaa toi esille, että he haluaisivat toimialalle takaisin jonkinlaisen sääntelyn, kun 

keskustelimme siitä, mitä he muuttaisivat toimialassa ja sen menneisyydessä. Osa tästä liittyy 
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siihen, että kilpailutilanne koetaan raskaana ja vaikeana ja sellaisena, että se ajaa tarjontaa alas. 

Tavallaan kaivataan jostakin varmaa tuloa, jota aikaisemmin oli. Tämä kertoo mielestäni tarinaa 

siitä, että menneestä ei ehkä ole aivan pystytty päästämään irti ja uudistamaan omaa toimintaa. 

Toki myös kilpailu tuntuu olevan kovaa ja matkustajia on vähän.  

 
No parhaat palat menneisyydestä olisi muun muassa semmoinen...pieni säätely se 
olisi yksi. Jolla  pystyisi tavallaan se liikenne, joka on jonkun työn tehnyt jonkun 
jonkin asian eteen, että niin se voisi tavallaan säilyä. Se suojaus siinä mukana, 
että ei voi ihan härskisti niinku nykypäivänä mennään. (Haastateltava 1.)  

No mulla tuli semmoinen ihan mieleen, että tuota esimerkiksi tämmöinen 
etäisyydet että vaikka sanotaan että joku ottaisi 100 km matkana niin silloin 
vuorojen välillä voi olla esimerkiksi vaikka puoli tuntia. Puoli tunnin ei saa puolta 
tuntia lähemmäksi panna vuoroa ja jos mennään sitten 100- 300 km taikka vaikka 
300 km reitti niin niin tuota sinne pitää olla vuorojen välillä olla vähintään 2 
tuntia tai näin että että eihän siinä elää niinku kukkaa että se on vaan semmoista 
sotaa sitten tuota. (Haastateltava 2.)  

 

Markkinoiden aukeaminen toi mukanaan uusia toimijoita, jotka lähtivät kilpailuun mukaan 

laskemalla radikaalisti lippujen hintoja. Monet liikennöitsijät näkevät, että he eivät voi kilpailla 

hinnalla laskemalla lippujen hintoja entisestään, koska silloin he ajaisivat kannattamatonta 

liikennettä, koska matkustajia ei ole tarpeeksi. Tilanne on ajautunut siihen, että matkustajat 

odottavat linja-autolippujen olevan todella edullisia ja valitsevat tietenkin sen liikennöitsijän, 

jolta lippu halvimmalla saadaan. Tämä johtaa siihen, että markkinoilla ei pysty toimimaan 

kovinkaan moni toimija. Toisekseen myös vuorotarjontaa on vain niillä väleillä, joilla 

matkustajia on tarpeeksi niin halvoille hinnoille. Kannattamattoman liikenteen edellytys on 

kannattava liikenne.  

Hintamielikuva on mennyt ihan pyllylleen, kun on tullut näitä älyttömän halpoja 
Onnibusseja sun muita mitkä niinku nyt jo nähtävissä on niin joku Onnibussikaan, 
eihän sen hinnalla pysty taloudellisesti liikennettä hoitamaan näillä matkustaja 
virroilla, kun täällä on niin vähän ihmisiä. (Haastateltava 3.) 

Toimialan sellaista yhtenäistä markkinointia ei varmasti tule koska nythän meillä 
on raja-aidat katkottu, aika tiiviisti punaisista busseista, joka on lähtenyt tietyllä 
tavalla tuomaa halpabussi-konseptia ja joka ei valitettavasti toimi täällä 
Suomessa, koska meillä on niin vähän niitä matkustajia. (Haastateltava 5.) 

Oon sanonut, että silloin jo kun tuli Onnibussin 5 € liput ja muut 1 € liput niin 
totesin omalle henkilökunnalle ei me lähdetä viidenkään euron lippuihin, koska se 
on teidän työn aliarviointia.  Se mikä on sääli, että tämä toimiala ei ymmärrä että 
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hinnoittelun kautta me myös luodaan tän toimialan arvostusta sinne asiakkaiden 
silmiin. (Haastateltava 5.)  

 

Sääntelyn lisääminen ei ole Matkahuollon tehtävä, mutta halusin tuoda nämäkin asiat esille, 

koska mielestäni tämä kuvastaa hyvin sitä mentaliteettia, joka joillakin liikennöitsijöillä on. 

Kyse on myös mielestäni myös ikään kuin haaveesta ja unelmasta, joka ratkaisisi omalta 

kohdalta hankalan asian tutulla ja turvallisella tavalla. Luulen liikennöitsijöiden kuitenkin 

tietävän ja ymmärtävän, että reittien sopimusmalli ei ole tulossa takaisin missään muodossa 

toimialalle. Menneeseen ei pääse takaisin, ja niin kauan kuin toinen jalka on jossakin vanhassa, 

on vaikea päästä eteenpäin.  

Tää on ehkä hyvä kysyä jokaiselta haastateltavalta, koska tämä antaa niinkun 
jokaiselta sen oman näkemyksen, että millä pohjalla ajattelee elämää eteenpäin. 
Itse näen, että meillä on yllättävän iso joukko bussiyrityksiä, jotka ei ihan oikeasti 
ole vielä pystyneet päästä sieltä menneestä irti, että he…Tämä oli erittäin hyvä 
kysymys, että oliko aiemmin paremmin, koska he elää siinä. Ja tavallaan meidän 
jokaisen elinehto on, että pystymmekö me mukautumaan sieltä ympäristöstä 
tuleviin paineisiin. (Haastateltava 5.) 

 

Haastateltavistani kaksi edusti selkeästi nuorempaa sukupolvea eikä heillä ollut tätä 

menneisyyden painolastia mukanaan. He ovat tulleet toimialalle, kun kilpailutilanne ja 

markkinoiden vapaus on ollut uusi normaali, eivätkä he kaivanneet vanhasta ajasta mitään. 

Mutta tässä hetkessä he näkivät sitten paljon asioita, joita voisi kehittää. 

 

5.2.3 Nykyisyys 

 
Korona on pakottanut opettelemaan kustannuslaskentaa 

Ihmiset eivät liiku 
 

 
Näinhän muistot hyvin monesti kultaa, mutta sanotaanko näin, että kyllä niin kuin 
itse on ehkä oppinut päästään menneisyydestä irti. Nyt eletään näillä 
pelisäännöillä. Tää on vaan hirveen raakaa. Tää on pakottanut yritykset 
miettimään, mihin keskittyy, pakottanut meitä opettelemaan kustannuslaskentaa. 
Vasta korona on mullakin opettanut luopumaan niistä perinteisesti pitkistä 
pikavuoroista. (Haastateltava 5.) 
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Haastattelut toteutettiin korona-aikana, jolloin voimassa oli vielä erilaisia rajoituksia, ja oli 

selvää, että ihmiset pysyivät kotona eikä matkustajia juurikaan ollut. Nykyisyys siis tarkoittaa 

tässä tutkimuksessa korona-aikaa ja vuoden 2022 alkupuoliskoa. Koronapandemia oli 

kurittanut liikennöitsijöitä haastattelujen toteuttamisen aikoihin jo useamman vuoden, ja monen 

kohdalla liiketoiminta oli tullut rajusti alas, koska matkustajia ei yksinkertaisesti ollut.  

No tällä hetkellä tietysti niinku viimeistä 2 vuotta niin eniten värittää tämä korona 
ja tuota ihan ei tarvitse hirveän ruudinkeksijä olla, kun tajuaa että kun ihmiset on 
kotona, ei lähde töihin. He eivät matkusta työmatkoja ja ohjeistetaan pysymään 
kotona, välttämään kontakteja niin ei liikuta ja jos liikutaan, liikutaan sillä omalla 
autolla tai muuten elikkä matkustajamäärät on ihan radikaalisti vähentynyt ja sen 
myötä meilläkin on meidän markkinaehtoisia liikennettä niin jouduttu ihan todella 
todella raa'asti supistamaan. (Haastateltava 4.) 
 
Se on niinku se on nyt tällä hetkellä tää elämä osittain senkin takia niin älyttömän 
raskasta kun tähän on niin tottunut että kaikki homma kehittyy ja pystyy 
vaikuttamaan niinku miten hoidetaan, kun hyvin hoidetaan, pärjätään, mutta kun 
nyt tuntuu siltä, että ei tästä vaan niinku tuu yhtään mitään et ku toi valtiovalta 
säätää ja pomppii niiden päätösten kanssa. Tää on ihan kauheen raskas tällä 
hetkellä, että miten niinku pärjätään eteenpäin tai pärjätäänkö ollenkaan 
eteenpäin? (Haastateltava 3.)  
 
[on] todettu, että liikevaihto on ollut tappiollista kohta sen 2 vuotta… 
(Haastateltava 2).  
 

Matkustajien puuttuminen johti suoraan siihen, että monia vuoroja lopetettiin ja 

markkinaehtoinen liikenne väheni radikaalisti. Liikennöitsijät pyrkivät löytämään ajoa muualta 

ja jatkamaan liiketoimintaansa etsimällä uusia toimintatapoja.  

Mä itse näen niinku sen tämän tilanteen, että kyllä tämä sen verran rankka 
ajanjakso on ja koska niinku tavallaan tää korona vaikuttaa vielä pitkään ja 
vaikka niinku tilanne selkiytyy, tavallaan jälkivaikutukset vielä vaikuttaa pitkään, 
niin tuota varmasti karsii toimijakenttään. Ja tää valitettavasti kyllä ja tuota 
monella toimijalla on varmasti tosi tiukka tilanne. Tällä hetkellä haetaan niitä 
erilaisia ratkaisuja, elikkä siinä mielessä varmaan niinku moni on ja niinku 
nähtykin on lähtenyt niinku monet liikennöitsijät, että on lähtenyt toimimaan 
tyyliin vaikka toiselle puolelle Suomea tai sitten tämmöiset pienet tilausajofirmat 
on lähtenyt niinku ajamaan reittiliikennettä ja mukaan näihin kaupunkien, 
kuntien, elyjen kilpailutuksiin ja niin edelleen elikkä haetaan niinku muualta sitä 
asiaa. (Haastateltava 4.)  
 
Nyt ollaan siinä vaiheessa, että viimeistään kun korona tuli niin muutettiin tai 
lopetettiin oikeastaan kokonaan se X välin liikenne eikä ajeta sitä nyt toistaiseksi 
ainakaan ollenkaan. Ja tuota matkustajat katosi. Ei ole mitään mieltä polttaa 
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rahoja siellä. Tällä hetkellä ajetaan sopimusliikennettä. Koululaisia kuljetetaan 
siis pikku busseilla pikkubussikalustolla ja vammaispalvelua, että meillä 7 
pikkubussia toimii joka päivä. Se on meidän runkotuloa tällä hetkellä. 
(Haastateltava 1.) 

[tässä] 3–4 vuotta sitten on hankittu ensimmäisiä kuorma-autoja. Nyt sitten tässä 
koronan myötä niin myöskin tavaraliikenteeseen on hankittu yhdistelmäajoneuvo 
ja kiitos Matkahuollon, että ollaan päästy tavaraliikenteeseen mukaan ja sillä 
pikkasen pystytty paikkaamaan tätä koronan aiheuttamaa tämmöistä kauheaa 
kuilua kuin tähän nyt tota henkilöliikenne puolelle tullut. (Haastateltava 3.)  

 

Lopulta korona saattoi olla se niin sanottu viimeinen sysäys, joka ajoi radikaalisti 

rationalisoimaan omaa toimintaa ja pohtimaan sitä aivan uudessa valossa. Lisäksi tilanne ajoi 

tekemään vaikeita päätöksiä - ehkä jopa sellaisia, jotka olisi pitänyt tehdä joka tapauksessa, 

mutta korona-aikana ne oli helpompi tehdä.  

Tilanne oli se, että me ajettiin katsomatta kannattamatonta linjaliikennettä ihan 
vanhasta tottumuksesta. Korona opetti karsimaan. Ja keskittyy siihen, että ennen 
kaikkea lipputuloilla elävää liikenteeseen, joka taas sitten pikkasen niinku itsellä 
helpotti tilannetta nyt kun Matkahuollon rahdin puolella on tapahtumassa tämä 
hybridimuutos. Että nyt ei tässä vaiheessa tarvitse niin voimakkaasti kipuilla kuin 
mitä olisi pitänyt kipuilla ilman koronaa olevaan liikenteeseen hybridimallissa.  
Pitkät vuorot on, mitkä työllistää paljon henkilökuntaa ja sanotaan näin että 
koronan varjolla ne päätökset on ollut helpompi tehdä ja perustella sille omalle 
henkilökunnalle ja myös sitten niille asiakkaille, joilta tulee palautetta. Ja kyllä 
mulla oli tosi vaikee viime vuoden alkupuolella vetää ruksit A-B päivittäiselle 
vuorolle, jossa tasan tarkkaan tiedetään, että se oli tosi monen ihmisen ja ennen 
kaikkea avioero perheiden lapsille tosi tärkeä viikonloppu matkustamisessa. 
(Haastateltava 5.)  
 

Isoksi haasteeksi koronan aikana muodostui ihmisten saaminen liikkeelle ja matkustamaan 

joukkoliikenteessä tai linja-autossa, koska ohjeistukset olivat selkeitä ja ihmisiä käskettiin 

välttämään liian läheisiä kontakteja toisiin ihmisiin.  

Niin ihmisten saanti. Ryhmien saanti taas liikkeelle, niin se on yksi haaste. 
Ihminen on semmoinen, että tämmöistä asiaa on puhuttu ja jauhettu ihan 
aiheestakin,  en sano sitä, niin tuota se menee varmaan varovaksi. On kehotettu, 
ettei saa kulkea missään. Pitää olla suojattuna. Niin päin pois, että odotan sitä 
aikaa, että ihmiset tohtii lähteä taas reissuun. (Haastateltava 1.)  

Mutta,  kun katotaan esimerkiksi matkailukohteita. He on aivan tukossa, myyvät 
ei-oota, mutta kun kaikki tulee henkilöautolla. Kyl, niin pahalta tuntuu,  että 
esimerkiksi ajetaan tuonne Xään liikennettä, ei meillä bussissa kauheena ole, 
mutta kyllä ne tienvarret ovat täynnä matkailuautoja. Että tavallaan tässä 
kotimaan matkailussa niin pelkään, että tää reilu 2 vuotta opettaa ihmiset, että 
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liikutaan joko omalla autolla tai sillä kimppakyydillä. 2 vuodessa ihminen oppii  
etsimään muut kulkutavat kuin julkisen liikenteen, kun nyt on pelotettu, että älä 
liiku julkisilla mutta pitää muistaa, että mä katon koronan tummentavien lasien 
läpi, mä en osaa nähdä niitä mahdollisuuksia kohta enää. Ja sitten mä pelkään 
sitä, että ihan oikeasti nyt tässä parissa vuodessa varttuneempi väestö jumittuu 
myös sinne kotiin. (Haastateltava 5.)  
 

Tämä haaste on ja oli edessä koronarajoituksien purkauduttuakin. Miten ihmiset saadaan 

busseihin? Koronavuodet ovat muuttaneet ihmisten tapoja työskennellä ja matkustaa. Busseissa 

ei kulje enää niin paljon työmatkalaisia, kun etätyöstä on tullut tavanomaista. Lisäksi, kuten 

haastateltava toteaa, ihmiset ovat keksineet toisenlaisia tapoja matkustaa, esimerkiksi 

kimppakyydit. Eikä mikään tunnu päihittävän omaa autoa. Lisäksi itse matkustaminen on 

kokenut muutoksia, kun kulttuuri ympärillä muuttuu ja ihmiset etsivät sellaisia 

matkustustapoja, jotka sopivat parhaiten heidän omaan elämäänsä ja eritoten elämänrytmiinsä. 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi niitä muutoksia, joita liikennöitsijöiden mielestä 

matkustamisessa, joukkoliikenteessä ja ihmisten elämänrytmissä on tapahtunut viime vuosien 

aikana. Nämä muutokset ovat mielestäni selityksiä sille, miksi ihmiset eivät käytä 

joukkoliikennettä samassa määrin kuin ennen.  Samalla avaan jo ajatusta siitä, miksi ihmisiä on 

vaikea saada takaisin busseihin.  

 
Oma aikataulu tai oma auto, mutta ei joukkoliikenne 

Kaupungistumien 
Digitalisaatio  

 

[ei[haluta omaa aikataulua laatia sen bussin tai junan kellonajan mukaan. 
Tän osittain niinku huomaa myös tuolla matkailuliikenteessä että varsinkin 
viimeisten 10 ja 5 vuoden aikaa, että sitä enemmän korostuu se, että valmiisiin 
matkapaketteihin ei enää lähdetä, koska se aikataulu ei sovi omaa aikaa. 
(Haastateltava 5.) 
 
Sitten tietyllä tavalla tää yksilökeskeisyys, että minun on päästävä liikkumaan, 
silloin itse haluan, että ei missään aikataulu raameissa mitä on (Haastateltava 5). 

[se] sellainen just että se bussin pitäisi mennä tyyliin melkein kotiovelta sinne 
pääte pysäkille tai sinne minne sä olet menossa ja sehän on täysin mahdotonta 
tietenkin (Haastateltava 4). 

Yksi isoimmista syistä siihen, miksi ihmiset eivät käytä joukkoliikennettä, on sen 

aikataulusidonnaisuus: kun liikkuu omalla autolla, saa mennä juuri silloin, kun haluaa, pysähtyä 

siellä missä haluaa ja suunnitella reittinsä oman mielen mukaisesti. Elämän muuttuminen 
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hektisemmäksi on saanut ihmiset arvostamaan omaan aikaansa, mikä on johtanut siihen, että ei 

ihmiset eivät halua sitoutua toisten luomiin aikatauluihin. Näin myös henkilöauto on noussut 

isoon arvoon.  

[se] korostuu että mä haluan mennä silloin kun mä haluan. Elikkä se että että mä 
odotan vaikka 3 tuntia siihen että se bussi on menossa tai et mä pääsen jonnekin 
niin tuota et mä suunnittelen mun elämän niin että että tota ja ne menot niin että 
mä pääsen jollakin julkisella kulkuneuvolla, se alkaa niinku etääntyä mun 
mielestä tänä päivänä ihmisten ajattelutavasta koko ajan. (Haastateltava 4.)  

Kyllähän se aikalainen haaste on tuo henkilöauto meille tuota, että mehän 
saadaan vaan murto-osa tuosta matkailevasta liikenteestä tietenkin, että kyllähän 
se niinku maantietä kun menee katsomaan niin kyllähän se on vaan autoletka 
sitten kun hiihtolomat alkaa taas niin. Että totta kai meilläkin auto tulee täyteen 
silloin, mutta että ku menee vuosikymmeniä tai vähän takaapäin niinku saatettiin 
lähteä tuota pääsiäisenä kolmellatoista autolla lähdettiin… niin hyvä että nyt sen 
yhden auton täyteen. (Haastateltava 2.)  
 

Aineistoni mukaan isommissa kaupungeissa voi elää ilman autoa ja kaupungeissa perheet ovat 

pystyneet luopumaan kakkosautoista, jos perheen aikuisten työt ovat toimistoaikoina. Tämä 

edellyttää sitä, että autosta luopumiseen on halua ja siihen on olemassa esimerkiksi eettinen tai 

moraalinen syy, kuten ilmastonmuutoksen torjuminen ja vastuullisuus. Toisaalta auto taas 

saatetaan myös mieltää statusasiaksi, ja kuten kaksi seuraavaa sitaattia osoittavat, nämä kaksi 

asiaa voivat olla todella kaukana toisistaan. Nämä myös osittain liittyvät toimialan 

tulevaisuuteen ja siihen, millaisten asioiden kanssa toimialalla "painitaan".  

Että voi olla että nää niinku liikaa tuossa että matkailuliikenteen puolelta näitä 
ajatuksia, koskeehan tähän linjaliikennettä tai joukkoliikennettä yleensä ja 
joillakin voi olla ihan oikeasti tavallaan myös status asia. Meillä oli eräs 
kuljettaja jutellut oman tuttavansa kanssa, keski-ikäinen mies. Niin tämä tuttava 
oli todennut, ”että eihän nyt suomalainen keski-ikäinen mies voi kulkea bussilla. 
Koska siihen on vaan syynä se, että A) hän on polttanut korttinsa jossakin  B) hän 
on humalassa menossa Alkoon tai C) että hän on täysin mielenvikainen”. Eli 
tavallaan tämä asenne, että vanhemmat mieshenkilö, täysi-ikäiset mieshenkilöt 
eivät voi edes käyttää bussia, vaan se oma auto on tietty status asia. 
(Haastateltava 5.)  

[ihmiset] tuota niin ne rupee miettimään sitä ympäristöä ja omaa hiilijalanjälkeä,  
että kyllähän nyt niinku alkaa pitämään sitä niinku jo varten otettava 
vaihtoehtona että luovutaan niinku autosta. Omasta autosta tai ainakin toisesta 
autosta luovutaan, että kyllä se niinku meillä on ainakin näkynyt se trendi että 
tuossa ennen kuin alkoi tämä pandemia ja kaupungin kanssa tehtiin suunnitelmat 
niinku tälle uudelle liikennöintimallille, että sä pystyt pyörittämään sun arjen 
niinku jos olet niinku virastotyössä 8-18 niin se pystyt pyörittämään sun arjen 
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niinku yhdellä autolla. (Haastateltava 6.)  
 

Korona on luonnollisesti vaikuttanut matkustamiseen myös ilmiönä paljon. Ihmiset oppivat 

olemaan kotona, ja jos liikuttiin, se tehtiin omalla autolla ihan koronaohjeistustenkin takia. 

Korona vei myös opiskelijat joukkoliikenteestä, kun opintoja suoritettiin etänä, ja tapa on tullut 

todennäköisesti myös pysyäkseen koulumaailmassa. Kuten haastateltava toteaa, 

opiskelijoistakin monet tekevät töitä ja siksi ei viikonloppuisin enää matkusteta vanhempien 

luo.  

Siis kaikkinensa matkustus on laskevassa trendissä ollut. Siinä näkyy se, että 
tietyllä tavalla maaseutu tyhjenee, ihmiset keskittyy kaupunkeihin. Ehkä on 
muuttunut, että viikonloppu matkustuksestahan opiskelijat on isossa roolissa.. 
Ehkä kulttuuri on muuttunut, että vanhempien luona ei käy yhtä tiiviisti. Siihen 
varmaan vaikuttaa osaltaan kanssa, että opiskelijat tekee entistä enemmän töitä. 
Perinteisesti varttuneempi väestö on ollut bussiliikenteen käyttäjiä ja naiset,  niin, 
kyllähän siinä näkyy myös se, että meillä on virkeämpiä eläkeläisiä - he liikkuvat 
entistä enemmän kanssa omilla autoilla. Sitten kimppakyydit on tulleet terminä. 
Elikkä on edullisempaa hypätä jonkun kyytiin henkilöautossa kuin maksaa 
julkisen liikenteen lippu. (Haastateltava 5.) 

 
No kahdeksankymmenessä vuodessa, mitä minä muistelisin, niin on semmoista 
tapahtunut, että syrjäkyliltä on lähtenyt tota ihmiset muuttanut kaupunkeihin. Että 
se se puoli on niinku vähentynyt kovasti. Sitten tietenkään, siellä ei ole 
koululaisia, ehkä semmoisia, mutta sitten on tullut tuota. Nyt ainakin viime 
aikoina tullut näitä ulkomaalaisia tilalle. Että sitten ne liikkuu niinku 
matkakeskusten välillä. Syrjäkylät on täällä pohjoisessa ainakin tyhjentynyt aika 
kovasti. (Haastateltava 2.)  
 

Myös perinteinen maalta kaupunkeihin liittyvä matkustaminen on vähentynyt, koska ihmiset  

muuttavat kaupunkeihin ja niiden taajamiin. Tämän takia maaseudun vuorotarjonta on tietysti 

vähentynyt ja välimatkojen vuoksi oma auto on melkein pakollinen väline.  

Ympäröivä maailma on muuttunut viime vuosien aikana sellaiseksi, että kotoa ei ole 

periaatteessa pakko lähteä mihinkään. Ruokaostokset voidaan tehdä kännykällä ja ne tuodaan 

suoraan kotiin. Ravintoloista voi tilata ruokaa suoraan ovelle, monet palvelut voi ostaa suoraan 

internetistä ja ne toimitetaan sinne, minne halutaan, myös lääkärissä voi käydä etänä ja niin 

edelleen. Liikkumisesta on tullut asia, jonka voi tehdä, jos haluaa. Matkustaminen taas sitten 

halutaan tehdä omilla ehdoilla, ja joukkoliikenne tulee tietenkin vaihtoehdoksi silloin, kun se 

on helposti saavutettavissa ja tarjontaa on tarpeeksi - tällöin puhutaan isoista keskuksista, ei 

syrjäseuduista. Lisäksi joukkoliikenteen tulee olla halpaa, niin halpaa, että se houkuttaa 
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jättämään auton kotipihaan. Tällöin toisaalta sitten ollaan ongelmassa, josta jo aikaisemmin 

kerroin: liikennöitsijät joutuvat ajamaan kannattamatonta liikennettä säilyttääkseen paikkansa 

markkinoilla.   

Isot muutokset joukkoliikenteessä matkustamisessa liittyvät lippujen ostamiseen liittyvään 

teknologiakehitykseen ja siihen, että ihmiset odottavat paljon tietoa siitä, mitä tapahtuu, missä 

tapahtuu, miten tapahtuu ja milloin. Enää ei voisi kuvitellakaan, että soitettaisiin johonkin 

Matkahuollon baariin ja kysyttäisiin, koska bussi lähti sieltä, vain jotta tiedettäisiin, milloin 

bussi on jollakin pysäkillä. Ihmisten odotukset tiedon saamisen suhteen ovat kasvaneet 

valtavasti, ja he odottavat saavansa reaaliaikaista tietoa nopeasti, tarkasti ja helposti. Kaiken 

maailman tieto kulkee koko ajan matkassamme, pienessä laitteessa taskun tai laukun pohjalla.  

Että kyllä ne lähinnä lähinnä niinku ehkä liittyy juuri tähän tavallaan tähän siihen 
lipun ostamiseen ja sen niinku tavallaan sen ne on niinku matkustamisen 
ennakointiin. Että sulla on tavallaan selkeät se että mihin sä meet mitä sä teet, 
mihin aikaan se bussi tulee ja näin edelleen. [sä] pystyt puhelimella ostamaan 
lipun, etämaksaminen voit ostaa liput etukäteen sähköisesti. Sähköinen asiointi ja 
se vuorojen seuranta sieltä et sä näät jossain sovelluksessa tai nettipalvelusta että 
missä se bussi menee ja koska se on tässä mun pysäkillä tämän tyyppiset asiat 
elikkä se palvelukehitys sillä tavalla niinku asiakkaiden suuntaan. [maailman] 
menon muuttuminen ja tämä tavallaan tämmöinen somen ja sosiaalisen median ja 
kaiken tällaisen niin sanotun reaaliaikaisuuden mukanaan tuoma niin kuin 
nopeampi vasteodotus kaikessa, eli kaikki pitäisi niinku toimia nopeammin ja 
kaikessa pitäisi olla tieto heti samantien. Ihan konkreettinen esimerkki vaikka se 
että jos bussi ei ole minuutilleen bussipysäkillä, niin minuutti sen jälkeen, kun se 
on aikataulu sinne niin asiakkaat on jo yhteydessä, missä se viipyy tyyliin.  
(Haastateltava 4.) 

 

Liput ostetaan valtaosin nykyään ennakkoon, ja ne ovat sähköisessä muodossa eli puhutaan 

nettilipuista. Harva ostaa lippua astuessaan sisään bussiin, sillä lippu on hankittu etukäteen.  

Nettiliput on ollut yksi iso iso muutos, mikä on nyt tapahtunut. Se on ihan 
muutaman sanoa, että 5 vuoden sisään. Niin, että se on mennyt pankkikorteistakin 
ohitse tosiaan, että ekana tuli pankkikortit yritti ohittaa muka käteistä rahaa, 
mutta ne ei ole ohittanut missään vaiheessa sitten, mutta tuli tämä nettilipun mikä 
ohitti sen sitten tuota…. Nettilipun melkein kaikki ostaa. (Haastateltava 2.)  
 
No sitten näitä lisäpalveluja mitä tarjotaan niin niin sähköiset kanavat niin ne on 
niinku noussut ihan arvoon arvaamattomaan, lipunmyyntikanavat, aikatauluhaku 
ja niitten joustava toiminta ja ennen kaikkea luotettavuus niin ne on niitä kaikkein 
tärkeimpiä mitä ne asiakkaat tällä hetkellä odottaa. Sitten on tämä lippumaailma. 
Nyt kun on tullut kaikenmoiset kännykkäsysteemit ja tämmöiset niin ne odottaa 
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että se lipunmyynti on helppoa ja sen tarttis olla halpaa. (Haastateltava 3.)  
 

1930-luvulta on tultu pitkä matka tähän hetkeen, ja viimeisten vuosien aikana teknologinen 

kehitys on ollut valtavaa, mutta samalla linja-autoliikenteen matkustajamäärät ovat laskeneet. 

Korona on vaikuttanut matkustamistapoihin ja siihen, että ihmiset ovat keksineet toisia tapoja 

liikkua. Henkilöautosta on tullut entistä tärkeämpi kulkuväline, jonka avulla ei olla minkään 

aikataulun armoilla eikä tarvitse myöskään maksaa julkisen liikenteen lipusta. Harva 

suomalainen isompien kaupunkien ulkopuolella pärjää ilman omaa autoa. Tilastokeskuksen 

mukaan vuonna 2021 rekisteröityjä henkilöautoja oli Suomessa 3 667 164, mikä tarkoittaa noin 

660 autoa tuhatta asukasta kohti, ja määrä kasvaa tasaisesti koko ajan. Toisin sanoen harva on 

luopumassa omasta autostaan lähitulevaisuudessa, siitäkään huolimatta, että polttoaineen hinta 

on noussut merkittävästi viime vuoden aikana Ukrainan sodan vuoksi. Koronarajoitusten 

hälvennyttyä tilanne alkoi näyttämään valoisammalta, ja ehkä toimialalla tällä hetkellä 

(10/2022) uskalletaan katsoa vähän ruusunpunaisemmin silmin tulevaisuuteen ja uskalletaan 

todella miettiä, miten ihmiset saataisiin valitsemaan bussit ja joukkoliikenne. Linja-autoliiton 

teettämän kyselyn (KuljetusNet, 2021) mukaan ihmiset haluavat matkustaa laajamittaisest i 

linja-autoilla jatkossakin, eikä matkustamiseen liity suuria pelkoja mahdollisesta 

sairastumisesta. Tärkeää on pystyä vastaamaan ihmisten/asiakkaiden odotuksiin. Ihmisten 

odotukset itse bussissa vietettyyn aikaan eivät ole juurikaan muuttuneet.  

 

Edullisuus, hyvä palvelu, turvallisuus ja reaaliaikaisuus 

 
Asiakas on aika tyytyväinen, kun se saa hyvää palvelua hyvältä kuljettajalta, 
hyvässä autossa, puhtaassa lämpimässä pääsee kulkemaan mahdollisimman 
joustavasti niin niin kyllä ne niinku ne tavallaan ne perusarvot siellä on ihan 
samat kun ollutkin. Siihen vaan tullut höysteenä näitä uusia juttuja.  

[nopeus] on yksi tärkeä juttu. Edullisuus on toinen, hintamielikuva on mennyt 
ihan pyllylleen, kun on tullut näitä älyttömän halpoja lippuja, eihän sen hinnalla 
pysty taloudellisesti liikennettä hoitamaan näillä matkustaja virroilla, kun täällä 
on niin vähän ihmisiä ja sitten ne odottaa tietysti saavansa hyvää palvelua. 
(Haasteltava 3.) 

 

Ihmiset haluavat matkustaa mukavasti siistissä ja turvallisessa autossa ja ennen kaikkea 

edullisesti. Tuntuukin, että jotta ihminen jättäisi oman auton pihaan, matkan tulisi olla niin 
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edullinen, että hän haluaa tinkiä vähän omasta mukavuudestaan ja sitoa itsensä 

joukkoliikenteen aikatauluihin.  

[ku] peilataan tohon tulevaan niin kyllä tämä  korona on nopeuttanut sitä että 
meillä on oltava hyvin helpot asiakaslähtöiset mobiilitpalvelut saatavilla. Se lippu 
on saatava kahdella/kolmella sormen napsautuksella ostettua ja varmaan 
maailma muuttuu siihen että tietyllä tavalla kaikki tapahtuu hyvin lähellä sitä 
matkustus hetkeä. Enää ei niinku suunnitella edes viikkoa etukäteen vaan kyllä 
meilläkin huomaa omassa lippuvaraus tilanteessa että jos aamulla katsotaan 
alkuiltapäivästä lähtevää vuoroa, ni näyttää ei juuri mitään että lippuvaraukset 
tapahtuu viimeisen tunnin jopa puolen tunnin aikana. (Haastateltava 5.) 

 

Vaatimukset vuorotietojen saavutettavuudesta sekä lippujen ostamiseen liittyvistä asioista ovat 

muuttuneet paljonkin. Tietoa mahdollisista vuoroista ja siitä, mistä kyytiin pääsee, halutaan 

saada helposti - tällöin puhutaan erilaisista digitaalisista kanavista. Liput halutaan ostaa 

internetistä ja mielellään puhelimella. Ihmiset eivät halua mennä lippuluukulle tai ostaa lippua 

kuljettajalta bussissa, vaan matka on ikään kuin etukäteen jo varmistettu ja esimerkiksi varattu 

mahdollisesti itselle mieleinen paikka bussista. Lisäksi ihmiset haluavat tietää, missä bussi 

kulkee, milloin se on tulossa pysäkille ja niin edelleen. Pysäkille ei haluta mennä 

seisoskelemaan liian aikaisin.  

Toisaalta tässä konseptissa unohtuvat ne tärkeät kohderyhmät, jotka matkustavat busseilla 

paljon eli ikäihmiset, yli 65-vuotiaat, jotka eivät ole kaikki taitavia käyttämään digitaalisia 

kanavia. Tällöin perinteiset tavat saada tietoja linja-autovuoroista tulisi olla edelleen olemassa, 

samoin mahdollisuus ostaa lippu tavalla, joka on heille tuttu ja turvallinen. On aikamoinen 

haaste, että palvelut saataisiin kaikki sellaisiksi, että ne palvelisivat hyvin ja tasapuolisesti eri 

asiakaskohderyhmiä - niin matkustajia kuin liikennöitsijöitäkin.  

Tämä luku on kirjoitettu aika monta kuukautta sen jälkeen, kun haastattelut on tehty ja luulen, 

että monen mielestä nykyisyys on tällä hetkellä hieman valoisampi kuin alkuvuonna 2022. 

Ihmiset ovat uskaltautuneet matkustamaan ja liikkumaan, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, 

etteikö haastetta siitä, miten ihmiset saataisiin busseihin, olisi olemassa.  
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5.2.4 Tulevaisuus 

Kutsuliikenne ja matkaketjut  
Vastuullisuus 

Yhteiskuntavetoinen liikenne 
 

Näyttää siltä, että vastaajat ovat suhteellisen samaa mieltä siitä, että markkinaehtoinen 

bussiliikenne ei tule enää koskaan palaamaan aivan entiselleen, vaan siitä alkaa syntyä 

toisenlaisia muotoja, koska matkustajia ei ole tarpeeksi kannattavaa liikenteeseen.  

[mä] näkisin että markkinaehtoisella joukkoliikenteellä on edelleen paikkansa 
kaupunkien välisessä liikenteessä. Mutta sielläkin saattaa olla niin, että 
kaupunkien välisessä liikenteessä ei välttämättä enää olekaan 50 paikkainen auto 
se millä ajetaan. Se voi olla joku vähän pienempi auto, mutta se on kuitenkin 
niinku selvästi linja- auto, ettei se ole mikään taksiauto ja se pelaa niinku pitkälti 
samalla tavalla kuin se nyttenkin. Elikkä silloin kuitenkin vahvistettu reitti, 
vahvistettu aikataulu ja sitä pystyy ajamaan. Siis kun sitä ajetaan niin matkustaja 
pystyy seuraamaan koska se auto menee, missä se menee ja pääsee kyytiin, mutta 
en usko siihen, että tämä joukkoliikenne markkinaehtoisesti pelittää enää yhtään 
missään keskuskaupunkien ympäristöissä. (Haastateltava 3.)  

[kun] mietin tätä meidän omaa ajatusmaailmaa niinku ihmisinä, kuluttajina että 
kuinka paljon me halutaan oikeasti käyttää sitä julkistaliikennettä. Juuri tämä 
mukavuushakuisuus,  kyllä se lisääntyy koko ajan enemmän. Elikkä semmoinen 
perinteinen bussiliikenne, että se bussi lähtee tuolta 3 km:n päästä 
pikavuoropysäkiltä tai ajaa siitä ohi ja sun pitäisi mennä siihen ja sinä pääset 
sillä jonnekin, niin ei asiakkaat käytä enää sellaista. Eli kyllä siihen pitää niinku 
löytyä näitä helpomman asioinnin asioita tai tapoja päästä sinne bussiin ja mä en 
tiedä onko se enää sitten bussi tai niin kuin että onko meillä massoja sitten 
liikkumaan enää sillä tavalla paikasta toiseen, että pystyttäisiin ajamaan jollain 
bussilla tai näin. (Haastateltava 4.)  

 

Kutsuliikenne on yksi uusi uusi mahdollinen matkustamisen muoto, kuten myös matkaketjut.  

[on] ehkä 2 vaihtoehtoa tavallaan tämmöinen kutsuliikenne tyyppinen, jossa 
niinku vähän niinku taksi tai tämmöinen et sä kutsut sä lähdet tietystä paikasta. 
Siinä saattaa olla muita matkustajia jotka on ehkä menossa samaan aikaan suurin 
piirtein samaan suuntaan niin otetaan kyytiin matkalta ja näin edelleen, mutta se 
pääset suurin piirtein niinku sinne minne olet menossa, mutta sitten nää 
matkaketjut taas on niinku esimerkiksi sitä että sä menet vaikka sen alkupätkän 
vaikka taksilla ja sitten se siirryt bussiin tai jotain ja sit sä meet vaikka junalla 
yhden pätkän tai jotakin, mutta että sä pystyt tavallaan yhdellä asioinnilla, 
yhdellä lipunnostolla hoitamaan sen koko ketjun niin että sun ei tarvi miettiä sitä, 
että sä et sitten tuu perähikiän bussi aikataulun, jotta sä näet, että se on tuokka 
sitten juna asemalla siihen ja siihen aikaan näin edelleen  elikkä tavallaan se on 
mietitty valmiiksi.(Haasteltava 4.)  
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Sitten sinne tulee varmaan semmoisia uusia muotoja tästä joukkoliikenteestä, niin 
on tämä kutsuohjattu joukkoliikenne elikkä ajetaan vain kutsusta ja ne 
kutsukanavat tulee olemaan niin kuin jonkunnäköisiä sähköisiä kanavia 
paikanvaraus järjestelmiä ja sitten sinne täytyy jäädä myöskin puhelinvaraus, 
koska vanhemmat ihmiset eivät käytä mitään älykännyköitä. (Haastateltava 3.)  

Kun kysyin kaikilta haastateltavilta ajatuksia kutsuliikenteestä, muutamat puhuivat tässä 

yhteydessä palveluliikenteestä. Samasta asiasta on siis joko monta termiä tai sitten asioilla 

tarkoitetaan eri asioita.  

Nyt mehän tehdään sitä jo pienellä mittakaavalla kun meillä on tää 
palveluliikenne. Elikkä se on niinku. Se on vähän niinku taxityyppinen ratkaisu 
että ja se on niinku se on kaupungin tuottamaa palvelua. Mitä me sitten niinku 
vaan ajetaan. Elikkä siellä on niinku asiakas soittaa niinku välityskeskukselle ja 
sitten tulee meille niinkuin tietoon että mistä täytyy hakea asiakas ja sitten se 
viedään sinne, minne se haluaa ja maksaa sen matkan sitten siinä riippuen siitä 
kilometreistä mitkä on. (Haastateltava 6.)  

[palveluliikenteestä], niin niin ihmisethän mieltää, että ai jaa ei se ole mulle. En 
mä tarvitse mitään erityistä palvelua. Siis mä pystyn itse liikkumaan ja muuta 
siinä, olisi hyvä olla jonkun näköinen tämmöinen enemmänkin tämmönen 
kutsujoukkoliikenne nimi ja puhuttaisiin siitä, mutta kun se tuppaa tämä 
puhekielessä menemään vähän sekaisin, se olisi niinku miedompi nimi tavallaan 
silleen, että sitä uskaltaisi käyttää muutkin kuin ne vanhusväestö. (Haastateltava 
3.)  

 

Kutsuliikenne nähdään tulevaisuudessa selvästi joukkoliikenteen yhtenä varteenotettavana 

muotona, joka voisi elvyttää Taskisen (2021) mukaan varsinkin maaseudun joukkoliikennettä. 

Matkahuollon tekemien kutsuliikennepilottien mukaan lähes samoilla kustannuksilla saataisiin 

paljon kattavampi palveluverkosto, jossa joukkoliikenteen palvelut olisivat kaikkien saatavilla 

eivätkä kustannukset kohdistuisi pelkästään erikoisryhmien kuljetuksiin, jolloin näiden 

ryhmien ulkopuolelle jääville ei ole olemassa minkäänlaista joukkoliikenteen muotoa 

(Taskinen, 2021). Matkahuollolla on jo olemassa tähän konsepti ja palvelualusta (Matkahuolto 

3), jonka avulla kunta/kaupunki voi tarjota taksin kaltaista avointa joukkoliikennettä ovelta 

ovelle. Samassa palvelussa asiakkaiden matkat voitaisiin ketjuttaa Matkahuollon Reitit ja Liput 

-sovelluksen kautta kunkin asiakkaan tarpeet huomioiden. Aineistoni perusteella voisin sanoa, 

että konseptina kutsuliikenne ei ole liikennöitsijöille kovin tuttu, tai sitten en osannut kysyä 

asiasta tarpeeksi tarkasti, koska Matkahuollon miettimä konsepti on selkeä, mutta 

kohderyhmänä palvelulle ovat kunnat ja kaupungit, eivät niinkään liikennöitsijät. Mielestäni 

liikennöitsijät eivät ehkä sisäistä, mitä kutsuliikenne voisi heidän näkökulmastaan tarkoittaa.  
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Meillä olisi ollut halu kehittää sitä muun muassa tälläkin osittain X:n välillä, 
mutta nimenomaan X:n välille sitä, että se asiakas ostaisi sen. Oman lippunsa niin 
se vois ostaa sen kotiovelta sille ovelle mihin se on menossa sitten siellä X:ssä tai 
päinvastoin se. Valitsisi reitin tai osoitteet sieltä mistä se haetaan ja mihin se 
viedään ja siihen tulisi bussimatkalle. Kumppanuussopimuksella taksit ajaisi 
sitten sen toiset pään. Tämä on kehittämisen arvoinen asia ja tähän pitäisi mennä. 
(Haastateltava 1.)  

 

Liikennöitsijät näkevät kutsuliikenteessä mahdollisuuksia, ja se tavallaan myös vastaisi 

tarpeeseen ja haasteeseen siitä, miten ihmisiä saataisiin takaisin busseihin. Toisaalta, jos 

kutsuliikenne olisi osa matkaketjua, siinä nähdään haaste, sillä matkustajat joutuvat vaihtamaan 

kulkuneuvoa, ja vaihtaminen yleensäkin nähdään huonona asiana.  

Yhä enemmän niinku asiakkaat tavallaan mieltää tai odottaa tavallaan, että linja-
autoliikenne olisi niinku henkilöautoliikenne. Sitten se menisi täsmäohjatusti, 
nopeasti siihen paikkaan mihin mä olen menossa eli vaatimustaso on niinku 
silleesti kasvanut. (Haastateltava 3.)  

[bussin] pitäisi mennä tyyliin melkein kotiovelta sinne pääte pysäkille tai sinne 
minne sä olet menossa ja sehän on täysin mahdotonta tietenkin, että ehkä sitä 
kautta tulee nämä nämä matkaketju asiat ja muita mitä mitä Matkahuoltokin on 
nyt sitten sitten lähtenyt kehittämään ja muuta, mutta sitten taas siinä tulee se 
ketjuttaminen ja sen useamman, niin kuin että sun täytyy vaihtaa kulkuneuvosta 
toiseen tai muuta, mikä koetaan ehkä myöskin sitten hankalaksi. (Haastateltava 4.)  

 

Kun yhtälöön lisätään eri matkojen ja kulkuneuvojen ketjuttaminen, vaaditaan valtavasti 

eritasoista viestinnällistä yhteistyötä ja varmuutta siitä, mistä seuraava kulkuneuvo lähtee, onko 

se tulossa ja missä se on. Toisin sanoen asiaan liittyy myös mahdollisuus paikantaa eri 

kulkuneuvoja, ja bussien kohdalla voidaan tällöin puhua bussit kartalla -palvelusta, johon 

palaan Palvelut-luvussa. Lisäksi ihmisten tulee osata etsiä ja löytää ketjuun kuuluvat 

lähtöpisteet ja mahdollisesti vaihtuvat kulkuneuvot. Matkaketjuja varten Matkahuolto on luonut 

Reitit ja Liput -sovelluksen, jonka pitäisi tulevaisuudessa toimia yhtenä reittioppaana ja 

lippukauppana, jossa voit suunnitella matkasi osoitteesta osoitteeseen ja myös ostaa kaikki 

matkan liput samasta paikasta (Matkahuolto 4).  

Yleisesti voisi todeta, että vaikka keksittäisiin uusia tapoja matkustaa linja-autoilla tai 

yleensäkin joukkoliikenteessä, nämä tavat eivät tule koskaan korvaamaan henkilöautoa, koska 

julkisella liikenteellä matkustaminen on liian vaivalloista ja vaikeaa. Sen luokse pitää mennä, 
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se ei tule hakemaan kotiovelta. Millä voisi kilpailla tuota helppoutta vastaan? Osa näkee 

vastuullisuuden ja vihreät arvot yhtenä mahdollisuutena vaikuttaa tässä asiassa.  

[meillä] on mahdollisuuksia saada matkustus nousee näiden vihreiden arvojen ja 
ennen kaikkea tuon polttoaineiden hinnan nousun kautta, saadaan näitä kolmos 
autoja jopa kakkosauto pois. Suurimmilla kaupunkiseuduilla on mahdollisuus 
autottomuuteen, mutta realismia ei ole täällä muualla. (Haasteteltava 5.)  

Ihmiset ymmärtää sen vastuullisuuden ja sen ympäristön, varsinkin 
ympäristövastuullisuuden siinä, että se on se trendi ja siihen mukaan pitäisi 
mennä (Haastateltava 6). 

  

Matkahuollon liikennöitsijöille teettämän vastuullisuuskyselyn (2021) mukaan 39 vastaajasta 

hieman alle 40 % prosenttia on kiinnostunut osallistumaan hankkeisiin, joissa tarkoituksena 

olisi pilotoida asioita, joilla voitaisiin vaikuttaa päästöjen hallintaan ja joukkoliikenteen 

palveluiden kehittämiseen. Noin 50 % olisi mahdollisesti kiinnostunut osallistumaan ja loput 

eivät ollenkaan. Suurin syy siihen, miksi hankkeisiin ei haluttu panostaa, oli ajan ja resurssien 

puute. Jos hankkeisiin osallistuttaisiin, tärkeimpinä syinä nähdään liiketaloudellisen hyödyn 

tuottaminen, alan ja oman yrityksen maineen sekä imagon parantaminen, päästöjen 

vähentäminen ja mahdollinen valtiontuki. 39 vastaajan edustamissa yrityksistä noin 82 %:ssa 

ei ole tehty suunnitelmia vastuullisuusaiheiden edistämiseksi ja noin 46 %:n kohdalla ei ole 

tehty minkäänlaisia tavoitteita vastuullisuuden suhteen.  

Kuva 12. Kuvakaappaus 16.1.2023 – Matkahuollon vastuullisuuskysely liikennöitsijöille 



89 
 

 

 

Vastuullisuusohjelma löytyy noin 13 %:lla vastaajista eli voidaan todeta, että vastuullisuus ei 

ole ollut kovinkaan korkealla yrityksen prioriteettiasteikolla koronavuosina. Tulevien vuosien 

aikana monet toimijat kuitenkin pyrkivät panostamaan siihen jossain määrin. Kyselyn mukaan 

suurimmat haasteet vastuullisuuden kehittämisessä liittyvät rahallisiin investointeihin ja 

kustannuksiin. Vähäpäästöisemmät ja mahdolliset vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävät autot 

ovat iso investointi. Aineistoni näkökulmasta vastuullisuus on yritykselle joko tärkeä asia tai 

sitten toissijainen, ehkäpä jopa typerä. Kysymys on paljon mielestäni myös asenteesta, joka 

päättäjällä on koko vastuullisuuden ilmiötä kohtaan.  

[hankittiin] noi kaikki nää ympäristö ja laatusertifikaatit ja ruvettiin menemään 
niinku laatu edellä…vastuullisuus on tosi tärkeä meille ja ympäristö ja tämmöinen 
ja siihen suuntaan ollaan viety koko ajan (Haastateltava 6.)  

Nythän näitä tulee niitä sähköbussin hommia ja minkälaisia polttoainetta vai 
pannaanko sukkahousuja tankkiin vai mitä sillä tehdään niin sitä ei tiedä 
(Haastateltava 2.)  

 

Vastuullisuus ja siihen liittyvä tulevaisuuden kehitystyö herätti myös hyvää pohdintaa siitä, 

onko se vielä asia, joka isossa määrin ohjaa esimerkiksi asiakkaiden valintoja.  

 
[mä] näen että se vastuullisuus enemmänkin on niinku siellä, että jos sulla on niin 
kun oma niin kuin tavallaan moraalikäsitys, elämänkatsomus on niinku sellainen 
että sä oot hyvin vahvasti ajattelet jotenkin ekologisesti esimerkiksi tai näin että et 
et se on niinku iskostunut suhun jo tosi syvälle, että se vaikka joukkoliikenteen 
käyttäminen on tekona sellainen, että se on mulle vastuullinen teko, niin silloin se 
painaa siinä sun päätöksenteossa mutta normaalille, perusihmiselle niin ei. No 
ihan yleisesti niinku sanoit niin ihan joukkoliikenteen käyttäminen jo sellaisenaan 

Kuva 13. Kuvakaappaus 16.1.2023 – Matkahuollon vastuullisuuskysely liikennöitsijöille 
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niin olisi vastuullinen teko, mutta siitä huolimatta niin se on aika pieni se 
painoarvoa varmasti sillä siinä päätöksenteossa. että hei että "matkusta bussilla 
se on vastuullinen teko". En mä tiedä sitten, että kuinka pitkään se vaatii tai 
pääseekö sillä niinku koskaan edes siihen, että se sisäistetään. Toki tietysti kaikki 
asiat vaatii aina niinku toistamista, että ne menee tavallaan sinne tajuntaan ja 
ymmärrykseen. Mutta kyllä mä luulen, että tarvitsee myöskin faktoja ja se on ehkä 
meillä niinku se mitä me se niinku lähetään niinku ihan faktojen kautta etsimään 
sitä että esimerkiksi joo et jos sä matkustat tämän matkan omalla autolla versus 
bussi, niin sun hiilijalanjälki on tämän verran tai jotain jotain tämän tyyppistä. 
(Haastateltava 4.)  
 
Miten linja-auto mainostaa itseään vihreänä toimijana? Toimiiko sähköllä vai 
toimiiko se kaasulla vai toimiiko se dieselillä ja onko se euro kuutonen vai onko se 
euroa kolmonen ja tämmöisethän tulee esille. Ei sillä, että tuota nekin täytyisi… 
olen siitä joskus sanonut ja sanon vielä seuraavissakin palaverissa 
matkahuollossa, että ne kyllä olisi hyvä näkyä siinä asiakkaalle kun se ostaa 
lippua. Tai, kun yritys laittaa rahtipakettia menemään, että meneekö se euro 
kolmosen pussissa vai mennäänkö se euro kuutosen bussissa. Ne pitäis olla 
markkina valtteja nekin. (Haastateltava 1.)  

 

Tämä oli asia, jonka Matkahuolto on itsekin ottanut harkintaan, ja siitä oli kysymys 

vastuullisuuskyselyssäkin (2021), yli 61 % vastaajista näki, että matkustajien käyttöön tulisi 

olla päästölaskuri, jolla voisi vertailla oman bussimatkansa päästöjä verrattuna oman auton 

käyttöön. Toinen vaihtoehto olisi se, että niin sanotut vihreät matkat olisivat merkittyinä 

lippukaupassa erikseen. Näin saataisiin esille se, mikä merkitys joukkoliikenteen valitsemisella 

on.  

Mutta sitten taas tiedetään, että asiakkaat ei ole valmiita siitä maksamaan yhtää 
sen enempää kuin vastuuttomasta matkasta (Haasteltava 5).  

 

Vastuullisuus ja vihreät arvot kuitenkin näyttävät aineiston perusteella tällä hetkellä aika 

ohuelta keinolta vaikuttaa ihmisiin ja siihen, että he valitsisivat joukkoliikenteen oman auton 

sijaan. Vastuullisuus nähdään liikennöitsijöiden liiketaloudellisen kasvun keinona 

(Matkahuollon vastuullisuuskysely, 2021): jos liikennöitsijät panostavat siihen, siitä halutaan 

myös hyötyä taloudellisesti, ei vain imagon tasolla. Monet liikennöitsijät eivät ole vielä valmiita 

panostamaan vastuullisuuteen suurella volyymilla. Myöskään ihmiset eivät ehkä kuluttajina ole 

valmiita maksamaan enemmän siitä, että he valitsisivat vastuullisemman vaihtoehdon. Eivät 

ainakaan massat. Tarkkaa dataa ja faktaa siitä, miten vastuulliset valinnat vaikuttavat pitkällä 

aikavälillä, tulisi olla valtavasti.  
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Yksi liikennöitsijöiden tulevaisuuteen liittyvä toive liittyy lippuihin, mutta en itse saanut 

aineistoni perusteella kiinni siitä, mitä todella toivotaan, tai en ehkäpä ymmärrä. Tulkitsen, että 

halutaan ja toivotaan edelleen, että olisi yksi valtakunnallinen lippu, joka kelpaisi kaikissa 

kulkuneuvoissa koko Suomessa, jotta matkustajien ei tarvitsisi ostaa montaa eri lippua.  

Toinen on sitten tosiaan tää viranomaispohjaiset lippu- ja maksujärjestelmät, et 
kun olisi se kristallipallo, että onko meillä enää 10 vuoden päästä, edes 5 vuoden 
päästä valtakunnassa yhtään yhtenäistä lippujärjestelmää, jolla voi matkustaa 
joka puolella. [periaatteessa] Matkahuollon lipulla pystyi matkustaa missä 
tahansa. Ja nyt Elyillä, jokaisella on omanhintaiset liput, oma kädenjälki näkyy ja 
sitten viranomaiskaupungeilla on oma Waltti- järjestelmä, niin tavallaan enää 
Matkahuollon valtakunnalliseen 22 ja 44 matkan sarjakorttikaan ei ole sellainen 
lipputuote, jolla voit matkustaa kaikissa. Se stoppi voi tulla Ely-liikenteessä 
hinnan takia tai joku Waltti-kaupunki ei hyväksy sitä.  Ja ite mä kuulun siihen 
menneisyyteen sillä tavalla että kyllä niinku näkisin että asiakkaan kannalta se 
yksi valtakunnallinen järjestelmä olis kaikkien etu. Tavallaan tietäsi, et tällä 
lipulla pääsee mihin tahansa autoon tai jopa junaan. (Haastateltava 5.)  

[mä] pidän tärkeänä sitä, että tämmöisen Matkahuolto jollain tavalla keksisi 
lippujen pyörän uudelleen eli kun aina puhutaan, että auton pyörän täytyy keksiä 
uudelleen nii tässä taas lippu keksii uudelleen sillä lailla, että löytyisi tosiaan 
semmoinen lippu mikä kelpaa ostoliikenteessä ja se kelpaa markkinaehtoisesti 
liikenteessä ja niistä saadaan samanlaisia korvauksia tai ei samanlaista ehkä 
saada koskaan, mutta et kuitenkin sitä lippua pystyisi hyödyntämään, ettei tule 
semmoista syndroomaan asiakkaille että siihen täytyy ostaa useita lippuja 
kulkeakseen jotain tiettyä väliä. (Haastateltava 3.)  

 

Jotkut taas ennustavat, että uudet hyvinvointialueet ottavat osittain hoitaakseen myös 

liikenteen, eli bussiliikenne muuttuisi yhteiskuntavetoiseksi, ja näillä alueilla olisi omat niin 

sanotut aluelippunsa. Ajatus yhteiskuntavetoisuudesta tietenkin tarkoittaisi sitä, että hinnoittelu 

tulisi valtiolta ja mahdollisesti voisi käydä niin, että lippukaupat ja vastaavat siirtyisivät myös 

aluehallintojen kehittämiin tai valitsemiin järjestelmiin, jolloin koko matkustusjärjestelmä voisi 

joutua suurten muutosten kohteeksi.  

Mä en oikein tiedä siitä enää siitä siitä, niin kuin valtakunnallisista lipuista, kun 
mä en oikein enää usko, että kovin paljon ihmisiä käyttää samaa lippuu 
Rovaniemellä ja Turussa vaan olisiko parempi, että siinäkin siirryttäisiin johonkin 
alueellisiin lippuihin? Nyt kun tulee tämä uusi aluehallinto ja aluevaltuustot ja 
hallitukset.  Niinku tavallaan rupeavat näitä sotealueen operoimaan niin mulla on 
vaan vähän sellainen tutina että se liikenteen hallinnointikin muuttaa pikkuhiljaa 
mallia niin että sekin liitetään sinne aluehallintoon. (Haastateltava 3.)  

No mulla on semmoinen visio myös tänne harvaan asutuilla alueilla, että se tulee 
enempi ja enempi tämä bussiliikenne yhteiskuntavetoiseksi.  Kaupunkien välinen 
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liikenne varmaan tulee yhteiskuntavetoisena jatkumaan sitten ja tuota nämä on 
aika ankaria tänä päivänä nämä polttoaineitten hinnannousut ja niihin taas ei 
lipun hinnat eikä rahti korvaukset niin ole pysyneet niissä mukana ja tuskin pystyy 
jatkossakaan. Oonko pessimisti vai optimisti? Sitä en osaa sanoa. Pahaa pelkään, 
ettei ne tule pysymään mukaan. Se on se yksi uhka. Uhka siinä asiassa ja tuota. 
Sehän on periaatteessa, silloin kun se yhteiskuntavetoinen joku toiminta on, niin 
silloinhan siitä on oma päätöksenteko pois. Sitten taas Matkahuolto joutuu 
kilpailijan asemaa siinä, että saako se hoitaa sitä muun muassa lippuja, 
maksujärjestelmiä ja tuota, miten se suhtauttaa sitä rahtihommia vai mennäänkö 
se kokonaan pois busseilta se rahti. Ja tuota ne on sitten semmoisia 
neuvottelutuloksia. (Haastateltava 1.)  
 

En osaa näitä kahta kommenttia tulkita juuri mihinkään suuntaan, koska oma ymmärrykseni ei 

ole tarpeeksi korkealla tasolla ja en ymmärrä viitekysymystä koko laajuudessaan viitekehystä - 

mistä lippujen uudelleen keksimisessä ja yhteiskuntavetoisuudessa puhutaan. Ajattelin 

kuitenkin nostaa ne esille, koska muutama haastateltava oli näitä asioita selvästi miettinyt 

enemmänkin, kun keskustelimme esimerkiksi valtakunnallisesti hinnoitelluista lipuista. 

Selkeää kuitenkin on, että niihin liittyy toiveita ja tarpeita jo siksi, että yhteiskunnan tukemien 

lippujen hinnoittelu nähdään epärealistisena suhteessa siihen, mitä ajaminen maksaa 

liikennöitsijöille pelkästään polttoaineen hinnan sekä matkustajamäärien vähenemisen vuoksi. 

Ostoliikenteen lippujen hinnat pakottavat myös laskemaan markkinaehtoisten reittien hintoja, 

mutta kun matkustajia ei ole, kannattamatonta liikennettä ei voida ajaa, mikä johtaa vuorojen 

lopettamiseen. Nämä toki ovat asioita, joihin Matkahuollon on vaikea vaikuttaa.  

[siihen] tietysti liittyy myöskin niitten yhteiskunnan tukemien lippujen hinnan 
vääristyminen, että niitä hintoja 10 vuoteen ei korotettu missään, niin ne jäi 
niinku reaalitasosta jälkeen. Ja sitten sen myötä määrättiin taas nousu hintoihin 
mitkä oli ihan naurettavia. (Haastateltava 3.)  

 

Miten ihmiset saadaan busseihin? 
Ostamisen helppoudella ja mielikuvamarkkinoinnilla 

 

Teknisesti ihmiset saataisiin busseihin teoriassa siten, että luotaisiin niin helppo ja saumaton 

tapa ostaa liput ja löytää pysäkit sekä linja-autot, että siitä selviäisi kuka tahansa nuoresta 

vanhukseen. Tämä on kaikkein tärkein lähtökohta: ihmisten täytyy löytää kanavat, heidän 

täytyy osata käyttää niitä ja sitten vielä löytää kulkuneuvo.  

Se on justiin se, että se on se helppous, vaivattomuus ja vapaus, että mun mielestä 
niinku enemmän. Miten se jotenkin niinku myydä… ei myydä bussimatkoja, mutta 
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jotenkin myydä sen vapautena. Jotenkin se kääntää, tiedätkö, että niinku meidän 
vapaus on vapautta käyttää, että pääset niinku vapaasti kulkemaan käytännössä  -
tyyppisenä ja se on helppo ostaa, se on saavutettavissa. Aikataulut ja lipun ostot. 
Et se on vaan sitä niinku, pitäisi niinku palvella asiakas niin helposti, että se 
niinku huomaa, että ei sillä ole vaivaa siitä. Niin se on helppo, sen ei tarvitse etsiä 
niinku hirveän kauan aikaa aikatauluja eikä tulkita niitä vaan se niinku, se on 
hyvin selkeästi sinulle esitetty kaikki, että kyllä tähän ja tähän kävelen 300 m 
tuohon niin tuosta pääsen tuonne. (Haastateltava 6.) 

 

Aikataulujen löytämisen, lippujen hankkimisen ja pysäkin löytämisen tulisi olla niin helppoa, 

että se houkuttaa käyttämään busseja. Teknologian tasolla asia ratkaistaisiin näin. Herää 

kuitenkin kysymys, palvelevatko sähköiset ratkaisut kaikkia kohderyhmiä - varsinkaan 

vanhempia ihmisryhmiä? Oleellista olisi ratkaista asia siten, että se huomioisi kaikki 

käyttäjäryhmät.  

Musta tuntuu ihan lapselliselta, kun  mulle tulla selittämään, että joku sähköinen 
kanava ainut ja paskat. Se on ihan selvää, että ne vanhemmat ihmiset haluaa, ne 
haluaa sen paperisen aikataulun. Ne haluaa soittaa ja saada varmistuksen tuleeko 
se auto huomenna. Tuleeko se nyt ihan varmaan ne haluaa jutella jonkun kanssa, 
ei ne käytä mitä älykännyköitä ja se ketä tämän hiffaa niin mä luulen että se on 
jopa voittaja siinä, koska silloin se ottaa ne kaikki käyttäjäryhmät huomioon. 
(Haastateltava 3.)  

 

Toinen tärkeä asia, joka tulisi huomioida on se, että saavutettavuuden ja lippujen ostamisen 

helppouden tulisi palvella hyvin myös kansainvälisiä matkustajia, koska Suomi – varsinkin 

pohjoinen Suomi - on matkakohteena suosittu. Ehdotuksena annetaan Bussimatkustamisen 

aapinen, jonne olisi koottu tarvittava tieto aikataulujen löytymisestä, lippujen ostamisesta, 

pysäkeistä ja siitä, miten Suomessa linja-autoissa olisi suotavaa käyttäytyä.  

[meidän] omissa kyselyissä on tullut justiinsa tää tosiaan, että löytää oikean 
pysäkin. Ja tietyllä tavalla niinku koetaan se matka kokonaisuutena tällaisena 
turvallisena pakettina. Ei jätetä yksin ja kuljettaja muistaa kertoa muutoksista. 
Toimialan ongelma on, että me ei osata tehdä tarpeeksi selkeätä tällaista aapista 
bussimatkustamisesta, lippujen hankinnasta, aikatauluista, pysäkeistä. Mitä 
matkalla tapahtuu? Kuinka siellä käyttäydytään, lainausmerkeissä käyttäydytään? 
Tämä on se meidän puute… KV-matkailussa Suomi on haluttu matkakohde.  Se 
myös antaa oman pohjansa tänne linjaliikenteeseen, jos miellä on riittävän helpot 
varauskanavat. Ja se aapinen olemassa bussimatkustuksesta Suomessa. 
(Haastateltava 5.)  
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Aineistoni pohjalta kuitenkin tiedetään, että yksistään nämä asiat eivät saa ihmisiä bussien 

kyytiin, eikä matkustustarvetta voida luoda lippujen hinnoilla, kuten haastateltava toteaa:  

Meillä on niin vähän niitä matkustajia. Eikä me saada hinnalla luotua 
matkustustarvetta lisää (Haastateltava 5).  

 

Teknisesti toimivat ratkaisut tai selkeä opas eivät kuitenkaan vielä riitä, vaan pitäisi pystyä 

vaikuttamaan ihmisten ajatuksiin ja tunteisiin siitä, että linja-auto olisi varteenotettava 

vaihtoehto omalle autolle tai junalle.  

Tietenkin on se mielikuva asia. On oikeastaan aika tärkeätä se, että ollaan 
näkysillä ja näyttään. Ja tuota siinä Matkahuolto voi olla kyllä ihan isona apuna 
ja tukena. Koska Matkahuoltohan ennen kaikkea mielletään bussiliikenteeseen ja 
bussiliikenteen markkinoinnissa se voi olla suurena apuna. Puhun nyt siitä niinku 
yleisestä, ei yksittäisestä markkinoinnista, vaan se, että lipputuotteiden osalta voi 
ja niillä voidaan houkutella ihmisiä kulkemaan ja matkustusmukavuudella ja ja 
tuota sitten se jos se saa sen liikennöitsijän kanssa sovittua vielä jotakin ekstraa 
siihen reittiin versus juna niin näillähän sitä aina on se mahdollisuus sitten saada 
sitä matkustusta siirtymään bussiin. Se on se on niinku tuli niin ihan niinku 
yhtäkkiä mieleen siinä että tommonen ja sittenhän niitä on tietenkin. Monenlaisia 
muitakin voisi olla niitä ajatuksia, mutta tuo nyt on ainakin ensimmäinen - 
mielikuva markkinointiahan sitä täytyisi niin kuin tehdä yleisesti liikennöitsijöiden 
kanssa yhdessä. Perustaa se siihen, että sillä on joku laatu laatu tai vastuullisuus 
standardi olemassa ja ja tuota tämmöisiä juttuja. (Haastateltava 1.)  

 

Ajatus joukkoliikenteen mielikuvan parantamisesta Matkahuollon avulla ja toimesta tulee esille 

aineistostani selkeästi. Osa liikennöitsijöistä näkee, että Matkahuolto olisi luonteva taho 

tekemään linja-automatkustamisen mielikuvamarkkinointia ja yleisesti mainostamaan 

enemmän myös matkustuspuolta.  

No kyllä sitä tässä vähän niinkuin tuntuu, että tässä vähän niinku tavallaan 
ilmainen markkinointi on jäänyt Matkahuollolta nyt syrjään. Katso kun VR, nyt 
alkaa taas hiihtoloma niin kohta on taas lehdessä lukee VR tuota lisää vuoroja. 
Eihän se nyt mitään tavallaan niinku lisää se vaan ottaa käyttöön sen saman kuin 
viime vuonnakin että nyt alkaa matkailu. No sitten tulee seuraava haaste, 
onnibussi laittaa, se on joka kerta keksiä tikusta asiaa aina jotakin ilmaista 
mainosta, Matkahuoltokin toki voisi tätä ilmasta mainosta käyttää niin niin se vois 
nyt kanssa lähettää, että hiihtolomat alkavat, Matkahuoltoon on lisätty vuoroja. 
No niin, niin tämä on jääny niinku sivuraiteelle. Minusta tuota että siellä 
nykyisten niinku ihan niinku onnibussi olisi nyt tämä valtakunnan liikennöitsijä, 
että tuota että onnibussi liputhan Matkahuoltokin myy tämän onnibussin lippuja 
esimerkiksi ja Matkahuollolla kuitenkin on vielä suurempi verkosto olemassa, että 
ei minusta ei pitäisi ihan niinku Matkahuollon nyt kakkoseksi tuolla tantereella. 
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Mulla on semmoinen kuva nyt Matkahuollosta, että se se on alkanut niinku 
enempi ja enempi painottaa vaan siihen rahtipuoleen. Tämä asiakaspuoli jää 
pikkuisen vähemmän, ettei pitäisi antautua. Nyt pitäisi vaan ottaa ne, näyttää että 
mehän kuljetetaan niitä asiakkaita. Matkahuolto tuli ja vaikkei se Matkahuolto 
kuljeta, liikennöitsijät se kuljettaa. Mutta tämähän on yhteispeliä, eihän se ei 
kumpikaan kuvia yksin tässä niinku tässä. (Haastateltava 2.) 

 

Ilmainen mainos on ajatuksena tietenkin hieman hankala, koska eihän sellaista ole 

olemassakaan. Mainostaminen maksaa aina. Lisäksi mainostamista voisivat tehdä 

liikennöitsijät itse. He voisivat tuoda esille omia mahdollisuuksiaan ja perustaa näitä ”ilmaisia 

mainoskanavia”, jotka luullakseni tarkoittavat sosiaalisen median alustoja. Nekin kuitenkin 

vaativat tekijänsä, ja niihin pitää usein myös panostaa rahallisesti, jotta oman viestinsä saa 

näkyviin. Ajattelen, että perimmäisenä ajatuksenaan liikennöitsijät toivoisivat, että 

Matkahuolto nostaisi esille myös matkustuspuolta omissa kanavissaan ja tekisi 

mielikuvamarkkinointia. He toivovat, että Matkahuolto ”pitäisi ääntä” myös busseista: ne ovat 

mahdollisuus ja vaihtoehto autolle ja junalle, kuten Matkahuollon paketti on vaihtoehto Postille.  

Mielestäni tästä rakentuu ajatus siitä, että liikennöitsijät eivät olisi itse vastuussa omasta 

markkinoinnistaan ja mielikuvan rakentamisesta, vaan se ulkoistetaan toisaalle. Ilmeisesti 

Matkahuollon yhtiöjärjestyksen kautta voi ajatella, että näin sen pitäisi mennä.  

 Niin varmaan haastatteluissa tulee esille että niinku osa yrittäjistä olettaa, että 
Matkahuolto tekee tätä. Mutta, kun Matkahuoltokin on nyt siinä tilanteessa, että 
Matkahuolto joutuu karsimaan toimintaansa aika radikaalisti, koska 
Matkahuoltokin taistelee myös omasta olemassaolostaan. Sielläkin kassan pohja 
tulee häämöttämään jossakin vaiheessa. Olen siitä inhottavasta realismissa, että 
mä en voi asettaa näitä toiveita enää tästä joukkoliikenteen mielikuvan 
nostamisesta Matkahuollolle.  Vaikka katsotaan Matkahuollon yhtiöjärjestystä 
että siellähän nimenomaan puhutaan markkinointikanavasta, mutta eihän 
Matkahuoltokaan voi tässä tilanteessa enää sitä roolia ottaa. (Haastateltava 5.)  

 

Kun kävimme keskustelua siitä, voisivatko liikennöitsijät itse vaikuttaa mielikuvan 

rakentamiseen, joukko näyttää hyvinkin erilaiselta. Osa liikennöitsijöistä tekee paljon omaa 

markkinointityötä ja he pyrkivät luomaan bussiliikenteestä ja joukkoliikenteestä positiivista 

mielikuvaa. On lähdetty tekemään brändityötä ja pyritty kehittämään erottuvaa ilmettä ja 

palveluita, myös strategian ja vision tasolla. Nämä yritykset olivat niitä, joilla oli eniten itse 

kehitettyjä palveluita ja käytössä vähemmän Matkahuollon tarjoamia ratkaisuja tai esim. 

laitteistoja.  
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[tulevaisuuden] tavoite ja unelma on meidän visio. No tuo on oikeastaan meidän 
strategia, mikä on nyt laadittu. Mutta justiin toi että halutaan ostaa helpoutta. On 
toiminnallisia ja sitten laadullisia tavoitteita…Maakunnan parasta palvelua on 
visio. Se on justiin se, että se on se helppous, vaivattomuus ja vapaus. 
(Haastateltava 6.)  

[kovasti] tehdään töitä kyllä sen eteen, että esimerkiksi juuri nyt ihan noihin 
arvoihin liittyen, niin meillä on juuri menossa sellainen tuota niin että me tehään 
ihan fyysisesti teippauksia meidän toimipaikkojen seinille, jossa meillä tuodaan 
niitä arvoja niinku kaikkien kaikkien tuota niin näkyville ja enemmän siihen 
arkeen, mutta nekin on hyvin semmoisia niin kuin maanläheisiä.. meidän arvot 
ovat välittäminen, edelläkävijyys, toiminnan laadukkuus, onnistuminen yhdessä ja 
asiakaslähtöisyys. (Haastateltava 4.)  

 

Kun liikennöitsijät ovat itse tekemässä ja kehittämässä tuollaisia asioita, he ovat itse ottamassa 

omaa yritystään reppuselkään ja luomassa ilmettään ja mielikuvaa sekä herättämässä itse 

matkustajien mielenkiintoa. Matkahuolto kuitenkin nähdään tahona, joka voisi auttaa linja-

autoliikenteen ylätason mielikuvan kehittämisessä ja rakentamisessa, koska silloin siitä tulisi 

yhtenäisempi konsepti ja toisaalta liikennöitsijöillä ei ole varattuna resursseja tämänkaltaiseen 

työhön. Tässä on selkeä hyödynnettävä mahdollisuus kumppanuusmallin rakentamisen 

yhteydessä: miettiä ja rakentaa jonkinlainen malli siitä, miten käytössä olevat resurssit voidaan 

yhdistää ja yhdessä parantaa joukkoliikenteen mielikuvaa myös kaukoliikenteen ja 

seutuliikenteen saralla.  

Ensinnäkin jokaisella toimijalla voi olla vähän omat ajatukset ja sitten 
yhdelläkään meistä itse ei ole sellaisia kassapuskureita, millä me pystyttäisiin 
laajemmin sitä mielikuvaa luomaan ja sitten me ollaan ajauduttu tähän, että 
tavallaan julkinen sektori, jonka tehtävä musta ois  yleisesti edistää 
joukkoliikennettä, niin siellä on tällä hetkellä vaan ne kaupunki viranomaiset ja 
päätöksenteossa ajatellaan vaan kaupunkiseutuja ja tavallaan tää 
markkinaehtoinen yritysriskillä toimiva kaukoliikenne ja osin seutuliikenne, niin 
meistä viranomainen ei kanna mitään huolta. (Haastateltava 5.)  

Vois just nimenomaan se se voisi sitä siihen markkinointiin kanssa kehittää. Se on 
nyt facebookissa ollutkin esillä ja ja siihen yhteismarkkinointiin tavallaan että et 
et joo ihan niinku meillä. Meillä on esimerkiksi matkahuollon mainoksia autoissa. 
Me tarjotaan mainospaikkaa tätä kumppanuussopimuksen hengen mukaisesti,  
tämän tyyppisiä juttuja. Just että se tukisi niinku ilman muuta yrityksiä sillä. Kun 
se vain ostaa lippuja niin niin sehän mainostaa silloin linja-autoliikennettä. Ja se 
on mielestäsi tärkeä juttu. (Haastateltava 3.)  

 

Kysymys siitä, miten ihmiset saadaan busseihin, on niin vaikea, että ei siihen ole olemassa 

vastausta. Jos olisi, tuskin olisi kysymystäkään. Ongelmana on selkeästi kuitenkin se, että kuten 
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haastateltava sanoo, suomalaiset ovat sitkeästi autoilevaa kansaa. Haluamme mennä silloin, kun 

haluamme, ja ajastamme on tullut valtavan arvokasta - sitä ei haluta hukata mihinkään. Ei haluta 

odottaa seuraavaa vuoroa, mennä pysäkille seisoskelemaan tai matkustaa hankalasti. Kaikki, 

mikä ei sovi omaan aikatauluun, on epämukavaa. Aineistostani tulee esille sekin, että vaikka 

bussilippu maksaisi kuinka vähän, se ei ole syy, miksi ihmiset valitsisivat bussin. 

Ja sit, kun  lähtee näitä plussia ja miinuksia peilaamaan, niin toivoisin, että 
plussa puolen kääntäisivät pikkasen nousu uralle, mutta realismia lienee, että 
miinus tekijät on voittava. Suomelaiset ovat aika sitkeää autoilevaa kansaa 
hinnasta- riippumatta. Mutku, sulla on aivan ihana tutkimus, jos sä tässä löydät 
kristallipallon tähän, että miten ratkaistaan tää imagokysymys. (Haastateltava 5.)  

 

Kristallipalloa ei valitettavasti löydy, sillä itsekin näen selkeästi oman auton hyödyt, sen 

helppouden, sen antaman vapauden - siitäkin huolimatta, kuinka paljon se maksaa. Jos linja-

auto hakisi minut ovelta ja pääsisin sillä seuraavalle ovelle edullisesti ja tehokkaasti juuri siihen 

aikaan kuin haluaisin, voisin harkita sitä vaihtoehtona. Lisäksi minun pitäisi pystyä tekemään 

töitä siellä siten, että en häiritse muita tai muut eivät häiritse minua. Voisin haluta saada sinne 

kahvin tai jotakin vastaavaa.  

[se] ei riitä, että kuinka paljon siinä tarvii niinku tavallaan tehdä tehdä työtä tai 
saadaanko niitä enää millään sinne busseihin. Että tuota ehkä tässä varmaan niin 
kuin en tiedä mitä kautta, että pystyykö sitä edes niin kuin millään 
asiakaskyselyillä tai millään niinku selvittämään, että tavallaan ehkä siinä on ne 
asiat, että juuri ne pelot tai tai tuota niin ne ne ongelma tai että mitä he on 
löytäneet vaihtoehdoiksi sille niin ehkä vastaukset näihin näihin kysymyksiin että 
mitä he käyttää vaihtoehtoina tällä hetkellä ja mitä he mahdollisesti pelkään siinä 
ja muuta että niihin sitten vastaamalla ja niitä poistamalla, niin ehkä voisi niinku 
tuoda sitä sitten esille sitä, että että millä heitä saadaan sinne. (Haastateltava 4)  

Se on ehkä tämän toimiala yksi ongelma, että meillä ei systemaattisesti varmaan 
kysytä asiakkailta, että mitä he arvostaa (Haastateltava 5).  

 

Mielestäni näissä kahdessa kommentissa on jonkinlaisen kristallipallon alkupilkahdus. 

Osallistamalla asiakkaita, keräämällä ymmärrystä siitä, mitä linja-autoissa matkustaminen 

tarkoittaa nyt, miten sitä voisi parantaa, mikä toimii ja mikä ei, voitaisiin päästä lähemmäs sitä, 

että useampi matkustaisi niillä. Kysymyksessä tullaan tavallaan aivan siihen ytimeen: 

asiakasymmärrykseen ja ihmisten kokemukseen. Vaikka se ei välttämättä lisäisi matkustajia, se 

parantaisi nykyisten matkustajien kokemusta, mikä taas saattaisi sitten tuoda lisää matkustajia. 

Ja kuten aineistosta voi tulkita, juuri kukaan ei näe markkinaehtoista liikennettä tulevaisuudessa 
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isossa osassa, vaan tärkeää olisi pystyä toimimaan laadukkaasti ostoliikenteen puolella ja 

rakentaa sinne erilaisia palvelukokonaisuuksia.  

Pakko sen verran sanoa, että hamuta niitä asiakkaita, joiden on pakko käyttää 
bussia (Haastateltava 1.)  

 

Yhteenvetona tästä pitkästä analyysiluvusta Menneisyys – Nykyisyys – Tulevaisuus voidaan 

kysyä, tuliko tässä arvokasta tietoa? Matkahuollon osalta en osaa sanoa, mutta itseni kannalta 

kyllä. Liikennöitsijöille menneisyys oli selkeämpää aikaa ja sieltä sen takia kaivataan jotakin, 

sillä silloin toiminta oli turvattua ja liikennöitsijät tiesivät, mitä tapahtuu nyt tai kuukauden 

päästä. Nykyisyys oli, ja on ehkä vieläkin, vähän koronan värittämää, matkustajat ovat 

kadonneet ja kilpailu toimialalla on kovaa ja jokseenkin epäreilua. Liiketoimintaa on jouduttu 

ajamaan alas ja etsimään toisenlaisia tapoja tehdä sitä. Tulevaisuus näyttäytyy epävarmana, 

mutta siihen kuitenkin uskotaan, ja realistisesti ajatellaan, että toimiala ei koskaan enää palaa 

sellaiseksi kuin se oli. Linja-autot eivät houkuttele ihmisiä, eivät ainakaan nykyisellä 

toimintatavalla. Edessä on muutoksia ja se, joka kehittyy, pärjää ja pysyy ajan hengessä 

mukana. Kehity tai kuole, kuten eräs liikennöitsijän edustaja totesi.  

Minulle tämä luku oli äärimmäisen tärkeä. Ilman tätä työtä, jonka tein hahmottamalla 

liikennöitsijöiden menneisyyttä, en olisi ikinä voinut ymmärtää sitä, miten he kokivat 

nykyisyyden ja mistä heidän ajatuksensa kumpusivat. En ymmärtäisi myöskään tämänhetkistä 

tilannetta, jossa ihmiset eivät matkusta linja-autoilla, ja sen vaikutusta liikennöitsijöihin ja 

julkiseen liikenteeseen kokonaisuutena. Tämän työn ansiosta tunnen myös toimialaa ja 

liikennöitsijöitä kohtaan empatiaa, joka auttaa minua katsomaan asioita heidän näkökulmastaan 

ja ymmärtämään heidän suhdettaan Matkahuoltoon. Tämä luku osoittaa mielestäni myös 

armottomasti sen, että vaikka tein paljon töitä tämän eteen, kuinka vähän kuitenkaan saadaan 

ymmärrystä asioista, varsinkin silloin, jos konteksti ei ole tulkitsijalle tuttu. Suurin osa tästä 

ymmärryksestä olisi kuitenkin jäänyt tavoittamatta, jos olisin lähestynyt asiaa siten kuin olen 

palvelumuotoiluprojektien yhteydessä tottunut tutkimustyötä tekemään. Olisin ehkä pystynyt 

kokoamaan hyvin korkean tason kokonaiskuvan ymmärtämättä, mistä osista se koostuu ja miksi 

se on sellaista kuin se on, ja kerännyt tietoa, joka olisi auttanut minua ratkaisemaan jonkun 

ongelman. Ymmärrys ei vielä ratkaise mitään, se on kykyä asettua toisen asemaan, katsoa 

asioita monista näkökulmista ja törmäyttää asioita yhteen, kuten olen tehnyt aineiston avulla 

tässä luvussa. Ymmärrys on kykyä nähdä ilmiöiden taakse, nähdä ne osana ihmisten kokemusta 

samalla pyrkien antamaan selityksiä asioille. Toisin sanoen merkityksiä luodaan kiinnittämällä 
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niitä isompiin kokonaisuuksiin. Aineisto on valjastettu kertomaan tarinaa, jota olen itse 

pyrkinyt tulkitsemaan tuomalla esille asioita, joita pystyn ja kykenen nostamaan aineistostani 

esiymmärrykseni avulla. Mitään sellaista sieltä ei nouse, jota en ymmärrä, ja jota en osaa 

kiinnittää tai paikantaa osaksi suurempaa merkityskokonaisuutta. Tätä on hermeneuttinen 

tekstintulkinta, joka on aina tekijänsä näköistä, kuten muotoilu on muotoilijansa. Tämän 

analyysiluvun kautta ainakin minä olen paremmin perillä siitä, mistä liikennöitsijät tähän 

hetkeen tulevat ja millaisena he näkevät tulevaisuuden ja miksi. Teeman olen tiivistänyt 

seuraavaan tarinalliseen kuvaan ja sitten matka taas jatkuu.  
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5.3 Mielikuva ja Matkahuollon palvelut 

Työpajassa, jonka pidin Matkahuollon toimihenkilöiden kanssa, kysyin heiltä, millaisena he 

ajattelevat liikennöitsijöiden näkevän Matkahuollon ja millainen mielikuva heillä on 

Matkahuollosta. Tällä halusin hahmottaa sitä ajatusta, miten Matkahuolto näkee itsensä, kun he 

asettuvat liikennöitsijöiden saappaisiin. Tämä osoittautui todella mielenkiintoiseksi, sillä 

Matkahuollon oma ajatus siitä, miten liikennöitsijät näkevät heidät, on selkeästi negatiivisempi 

kuin liikennöitsijöiden kertoma mielikuva. Tämä on seikka, jota Matkahuollon kannattaisi 

miettiä: mihin heidän oma mielikuvansa perustuu, miksi se on sellainen. Ajattelutyötä voisi 

tehdä myös sen suhteen, että hekin osaisivat päästää irti menneestä. Alla olevaan kuvaan olen 

hahmotellut matkahuoltolaisten mielikuvan siitä, miten he ajattelevat liikennöitsijöiden 

näkevän heidät. Kaikki siinä esille tuodut sanat ja fraasit on poimittu sellaisenaan työpajan 

aineistosta, eli ilmaisut ovat suoria lainauksia.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selkeä ajatus on, että liikennöitsijät ajattelisivat Matkahuollon vanhanaikaiseksi, kaukaiseksi, 

kankeaksi ja tahoksi, joka toteuttaa omaa toimintaansa autonomisesti välittämättä paljon toisten 

mielipiteistä. Toisaalta ajateltiin, että Matkahuolto koettaisiin asiantuntevana, luotettavana ja 

Kuva 14. Liikennöitsijöiden mielikuva Matkahuollosta matkahuoltolaisten esittämänä 
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avuliaana. Lisäksi viimeaikainen kehitystyö on tuonut mukanaan uusia vastavoimia näille 

aikaisemmille negatiivisille attribuuteille. Aineistoni perusteella voin todeta, että tämä melko 

raflaava "paskan palvelun palatsi" on raunioina ja tilalle on menestyksekkäästi pystytty 

luomaan uusi perusta, kuten kahdesta seuraavasta aineistositaatista voi tulkita. Sitaateissa 

peilataan hienosti tämän hetken tilannetta menneeseen ja osoitetaan siten konkreettisesti, että 

Matkahuolto on onnistunut luomaan uutta mielikuvaa itsestään.  

Sen yrityskuva on tosi paljon parantunut. Kun johtoa on vaihdettu ja ja nää kaikki 
päälliköt on vaihdettu niin se on tehnyt sen, että siellä on ruvennut tapahtumaan 
asioita. Ennen vanhaa, kun Matkahuolto ilmoitti, että joku on johonkin tiettyyn 
päivämäärään mennessä valmis. Niin veisteltiin: "Juu ne ilmoitti päivämäärän, 
mutta eivät ilmoittaneet vuotta." Ja se oli niinku tyypillistä, että kaikki kesti niin 
kauhean kauan ja kaikki oli niin helvetin jäykkää ja ja ja nyt se on niinku 
parantanut juoksuaan tosi paljon. (Haastateltava 3.)  

Matkahuollon tavallaan mielikuva mun suuntaan, niin petraa koko ajan, muuttuu 
positiivisemmaksi elikkä tuota silloin kun about nelisen vuotta sitten aloitin ja 
rupesi niinku täällä perehtymään asioihin ja muita niin monessa kohtaa törmättiin 
siihen, että Matkahuolto ei toimi. Ei tue tätä päivää, on niinku hankalaa ja näin 
edelleen, oli monia tavallaan rajoitteita ja tällaisia asioita. Vähän semmonen 
niinku siellä ei välitetä liikennöitsijöiden niin kuin tarpeista tai asioista tai 
mielipiteistä, että me ollaan aina toimittu näin, tällaiset palvelut ne toimitetaan ja 
sillä selvä. Se oli ehkä nyt vähän kärjistetysti, mutta tämmöinen mielikuva. Mutta 
nyt tosiaan niin kuin on yhteistyö esimerkiksi niinku meidän suuntaan, niin on 
ihan huikeasti parantunut. Ollaan paljon enemmän yhteydessä ja on tapahtunut 
paljon niinku kehitystä ja uusia asioita ja niinkuin tämäkin asia (haastattelu). Nyt 
niinku osoittaa niin niin Matkahuolto on oikeasti kiinnostunut siitä mitä 
liikennöitsijät haluaa ja miten he minkälaisia palveluita he tarvitsee, että he 
pystyisi niinku vastaamaan siihen ja toimimaan niinku aidosti yhteistyössä. 
(Haastateltava 4.)  

 

Toki tämä kehitys ei ole välttämättä vain hyvä asia, sillä se riippuu paljon siitä, millainen yritys 

ja millaisia asioita arvostavat ihmiset sitä peilaavat. Mielikuvaan liittyvässä keskustelussa tuli 

esille ajatus siitä, että Matkahuolto on liian eteläpainotteiden eikä siellä ymmärretä aivan 

kunnolla, miten pohjoisessa Suomessa tulisi toimia.  

Jotenkin tuntuu, että Matkahuolto alkaa olemaan liian eteläpainotteinen. Että 
siellä tehdään semmoisia päätöksiä,  mitkä sitten saattaa vaikeuttaa täällä 
pohjoisessa olemista.. No esimerkiksi tämä. No nyt on Matkahuollon asiamiehiä 
on tuommoisessa pienissä paikoissa tai oikeastaan niissä on  ollut matkahuollon 
toimipisteet ennen, niin ne on muutettu asiamieheksi. Sitten ne asiamiesten 
palkkiot on mennyt niin pieniksi kuulemma heidän puheitten mukaan, ei sillä 
kannata ne, lopettaa sen asioinnin. Vaikuttaa sitten siihen Matkahuoltoon ja 
meihin. Me ei voida kuljettaa rahtia sinne kun siellä ei ole enää asiamiestä kelle 
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me sitä vietäis. Sitten se vaikuttaa niille asiakkaille, ne alkaa käyttää muita 
palveluita. Noita tulee tämmöisiä pikkuisia pakettiauto firmoja, jotka alkaa sitten 
raijaamaan tavaraa tänne pohjoisee tuonne kyliin sitten tuota. Vievät suoraan 
sitten kotia asti tuota, linja-autolla niitä ei voi kotia asti vielä, sehän pitää olla 
just tämmöinen asiamies, mistä asiakkaat voi sitten noutaa tuota? Eihän meillä 
ole aikaa linja-autolla, matkustajia kuljettava linja autolla sitten muuta kun jättää 
yhteen paikkaan, ei voi omakotitaloon lähteä viemään tavaroita. (Haastateltava 
2.)  

 

Rahdin kuljetukseen liittyvä muutos oli harvoja haastatteluissa esille tulleita asioita, jotka ovat 

selvästi vaikuttaneet negatiivisesti liikennöitsijöiden mielikuvaan Matkahuollosta ja 

aiheuttaneet jopa selkeää luottamuksen laskua Matkahuoltoon kumppanina. Tähän aiheeseen 

palaan kumppanuutta käsittelevässä luvussa.  

Tämä pitäis saada säilymään. Säilymään sillä lailla tuota sinne asiamiehet, että  
täällä on mahdollisuuksia sitten toimia ja pitää ympäri vuoden tätä palvelutasoa 
sitten yllä tuota. Kyllähän se Matkahuoltokin tuntuu ainakin sen ymmärtävän, että 
tuota …nytkö ne meinas tulla rekkaliikenteellä.. mennä tuota alka ajaa koko 
Suomen tuota tavarat, niin se nyt me saatiin pysähtymään tuota, että se pysähtyy 
Ouluun se rekkaliikennettä, että saadaan se tavara kuljettaa kuitenkin Oulusta 
tänne pohjoiseen nyt linja-autoilla että..Se oli just niinku eteläkeskeistä, että se 
meinasi mennä Turku, Tampere Helsinki ajatuksilla tuota tämä koko homma. 
(Haastateltava 2.) 

 

Toinen asia, jota kovasti kiiteltiin mutta myös hieman kritisoitiin, on Matkahuollon mittava 

digitaalinen kehittäminen eri osa-alueilla. Suurin osa vastaajista kokee digitaalisen kehityksen 

kaiken kaikkiaan valtavan hyvänä asiana, ja nyt Matkahuollolla tehdään oikeita asioita. Kehitys 

on nopeaa, joillekin ehkäpä jopa liian nopeaa. Mielikuvaan kuitenkin tämä kehitystyö vaikuttaa 

pääsääntöisesti erittäin positiivisesti.  

Jotenkin tuntuu niinku että Matkahuolto olisi kokenut jonkinnäköisen 
nuorennusleikkauksen, että siellä on tää digitaalisuus on noussut ihan arvoon ja 
ja on huomattu mitä tarvitaan. Sitten on vielä toinen iso asia on se, että ainakin 
meille päin niin Matkahuolto pitää yhteyttä ja kuuntelee mitä meillä on 
sanottavaa. Eikä aina sano heti, että "ei saa tehtyä, ei voi". Ja se on niinku 
minusta aika tärkeä juttu. (Haastateltava 3.)  

Minun mielikuva on semmoinen että tuota niinkö tämä tietotekniikka on tullut 
kovasti siinä nykyaikana, no se on varmaan sitä nykyaikaa ja sen joissakin 
asioissa se on hyvä, mutta sitä olen kritisoinut, että,  kun se järjestelmä muuttuu 
aika äkkiä. Ja juuri kun pääset johonkin sisään niin kohta on keksitty joku uusi, 
joka tavallaan on ehkä pikkuisen parempi vaan. En tiedä mitä siinä tapahtuu 
niinku näissä rahti puolen systeemeissäkin. Sit, kun alat ymmärtämään ja käsität 
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ja opit käyttämään jotakin tiettyä asiaa, niin se on kohta vanha ja sitten pitää 
hommata uusia. Varmaan se maksaa Matkahuollollekin. Ennenhän se oli ihan 
manuaalista toimintaa. Lipunmyynnisäkin oli henkilökuntaa kovasti kun ne kaikki 
laski käsin. Nyt ei enää. (Haastateltava 2.)  

 

Tässä mielestäni korostuu uudestaan se, että kun nykyhetkessä asioita peilataan menneisiin 

toimintatapoihin, syntyy ajatus ja tunne siitä, että ennen asiat olivat yksinkertaisempia: asiat 

olivat helpommin omaksuttavia, eivät vaatineet paljoa teknistä perehtyneisyyttä tai 

nopeatempoista uuden omaksumista ja toimintatavat eivät muuttuneet kovinkaan 

nopeatempoisesti. Se saattaa tuntua omassa mielessä järkevältä ja taloudelliselta, mutta eri asia 

on, vastaavatko toimintatavat tässä hetkessä asiakkaiden vaatimuksiin ja toiveisiin. Kuten yksi 

haastateltava toteaa, Matkahuolto on tällä hetkellä halukas tekemään kehitystyötä, viemään 

asioita seuraaville tasoille ja on halukas kuuntelemaan liikennöitsijöiden toiveita, kun taas 

liikennöitsijöillä on enemmän haasteita omaksua Matkahuollon toimintatapoja.  

No tuota kokonaisuutena matkahuollon toiminta minun silmiin näkyy 
voimakkaasti eteenpäin menevänä. Voi sanoa, että tuota nyt on tekemisen 
meininkiä Matkahuollon tekemisessä ja on osaavia käsiä, osaavia tekijöitä, jotka 
tuota hommaa panee sinne puikkoihin. Ja tuota, se, että liikennöitsijöiden ja 
Matkahuollon  tai sanotaan, että Matkahuollon toimintatapojen sovittaminen 
liikennöitsijöille on haastavaa samalla niin kuin toisinkin päin, mutta helpommin. 
Uskoisin, että Matkahuollon päähän saadaan menemään tällä hetkellä jotakin 
uudistuksia, uudistusajatuksia, jos ne järkeviä kuin toisinpäin. (Haastateltava 1.)  

 

Mielikuvasta keskustellessa pyysin jokaista haastateltavaa kuvaamaan Matkahuoltoa kolmella 

sanalla sen jälkeen, kun he olivat sanallisesti ensin kertoneet, mitä mielikuvia heillä on. Olen 

nämä sanat tallentanut alta löytyvään sanapilveen. Joitakin yllättäviä ja ristiriitaisiakin 

mielikuvia siellä on, esimerkiksi luonnehdinta "edullinen", sillä joidenkin mielestä 

Matkahuolto on liian kallis. Asia tulee esille myös Matkahuollon omissa 

asiakastyytyväisyyskyselyissä. Hintaan liittyi kysymys myös siitä, ovatko Matkahuollon 

palvelut saatavissa kaikille liikennöitsijöille koosta huolimatta. Haastateltavien vastaus oli aina 

selkeä "kyllä", kun taas asiakastyytyväisyyskyselyn (2021) avoimissa vastauksissa 

Matkahuollon hinnat koettiin liian suuriksi pienille yrityksille. Lisäksi 

asiakastyytyväisyyskyselyssä tuli esille kritiikkiä siitä, että Matkahuolto ei kuuntele 

liikennöitsijöitä vaan tekee kehitystä omasta näkökulmastaan käsin, kun taas tutkimukseni 

haastateltavien näkemys oli, että Matkahuolto on kuunteleva ja kiinnostunut.  
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On huomioitava, että tämä mielikuva on tämän tutkimuksen haastateltavien luoma ja heitä on 

tutkimuksessa vain kuusi. Matkahuollon asiakastyytyväisyyskyselyihin taas on vastannut noin 

60 liikennöitsijää, jolloin mukaan mahtuu eri kokoluokan edustajia ja moninaisempia 

mielikuvia. Silti totean, että Matkahuolto voi mielestäni olla ylpeä tekemästään työstä ja siitä, 

että he ovat onnistuneet tuomaan mielikuvaansa mukaan sellaisia sanoja kuin "innovatiivinen", 

Kuva 15. Liikennöitsijöiden mielikuva Matkahuollosta.  
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"kehittyvä", "luotettava", "kuunteleva" ja tekemistä kuvan "tekemisen meininki". Ei tarvitse 

ainakaan todeta, että näin on tehty 100 vuotta. On päästy kiinni tähän hetkeen.  

 

5.3.1 Palvelut 

Palvelukatalogi 
Raportointi 

Minfo 
 

Tämä luku ei varmastikaan tuo kamalasti uutta tietoa Matkahuollolle, ja he kysyvät 

palveluistaan säännöllisesti palautetta asiakastyytyväisyyskyselyissään. Yleisesti ottaen 

liikennöitsijät ovat tyytyväisiä Matkahuollon tarjoamiin ratkaisuihin, mutta toisaalta he 

kokevat, että Matkahuolto ei parhaalla mahdollisessa tavalla auta heitä kasvattamaan tai 

tehostamaan liiketoimintansa (Matkahuollon liikennöitsijöiden tyytyväisyyskysely 2020–

2022). Tämä ristiriita ei avaudu minulle enkä ymmärrä, mistä on oikeastaan kysymys, mutta 

luultavasti asia liittyy palvelujen hintaan ja osittain myös niiden käytettävyyteen.  

Palvelut teemana oli itselleni hyvinkin jotenkin tekninen ja sellainen, missä tulkinnalle ei 

juurikaan ollut suurta tarvetta. Suurin yksittäinen haaste, joka Matkahuollon palveluihin liittyi, 

oli se, että minulla ei ollut käytössäni selkeää listaa, palvelukatalogia, josta olisin voinut 

ymmärtää, mitä palveluja Matkahuolto tarjoaa. Lisäksi osa palveluista on osa jotakin isompaa 

kokonaisuutta ja luetaan osaksi sitä, joten palvelujen hahmottaminen oli minulle ulkopuolisena 

melkoisen haasteellista. Sitä se tuntui olevan osalle liikennöitsijöitäkin, vaikka ne esimerkiksi 

asiakastyytyväisyyskyselyissä on esitetty selkeinä erillisinä palveluina, kuten aikatauluhallinta 

(Minfo ja koordinaattorit), nettilipunmyynti, matkakorttituotteet, Reitit & Liput, Matkassa Lite 

ja Pro, Bussi kartalla, Asemapalvelut, Asiakaspalvelu liikennöitsijöille ja matkustajille ja 

verkkokoulutukset.  

Ja nyt mä en oikeastaan tiedä onko sinulla jotain niinku listaa tai miten. Miten 
sitä lähdetään…Joo sen takia munkin piti vähän kysyä, että että mitä 
Matkahuollon palveluita teillä on käytössä? Ei sillä tavalla. Joo, tämä onkin 
itseasiassa ihan hyvä ja mitä onkin ehkä jossakin Matkahuollon kanssa käydyssä 
keskustelussa sivuttu, että tavallaan tämmöinen palvelukatalogi, jossa olisi 
selkeästi ne palvelukokonaisuudet ja ne mitä voit tilata ja mitä se pitää sisällään, 
että nyt nää on vähän tälleen ne limittyy sikin sokin sekaisin ja niinku tavallaan 
toisiinsa ettei pysty niinku sanomaan selkeästi että mikä on mikäkin? 
(Haastateltava 4.)  
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Niin Matkahuollon, niin se on. Joo se on aika, se on aika monimutkainen plus 
sitten siellä on näitä niin pieni asioita.  Tässä on tämä, niin maksat tämän verran, 
jos otat tämän vielä niin se maksaa tämän verran ja joo, että on se vähän 
semmoinen niin vähän semmoinen yks sokkelo välillä. Ja sitten mietin, että sen 
just niinku puhuttiin sitä asiakaskokemuksesta, niin miten se asiakas sen taas 
näkee niin se on kans yhtä hähmäinen sokkelo sille asiakkaallekin. (Haastateltava 
6.)  

 

Lähestyin aihetta kysymällä, mitä Matkahuollon palveluja liikennöitsijöillä on käytössään, 

mutta poikkeuksetta tässä kohtaan päädyttiin siihen, että minä luettelin palvelut ja 

liikennöitsijät kertoivat, onko heillä se käytössä vai ei. Pyysin satunnaisesti eri haastateltavia 

kertomaan minulle, mikä kukin palvelu on, jotta itse saisin rakennettua jonkinlaista ymmärrystä 

siitä, mitä nämä palvelut ovat. Tutkimuksen kannalta ei ole oleellista käydä palveluja läpi ja 

selittää, mitä ne ovat, koska niiden tarkempi avaaminen ei liity tutkimuskysymyksiini eikä tuo 

lisäarvoa niihin vastaamisen kannalta. Nostan kuitenkin esille joitakin selkeitä kehitystoiveita, 

joita liikennöitsijät Matkahuollon palveluista toivat esille.  

Palvelujen parissa keskustelimme paljon uudesta Matkassa Lite/Pro -laitteesta, joka on 

Matkahuollon kehittämä linja-auton rahastuslaite.  

Matkassa pron ihan siis tällainen me puhutaan, kun myyntilaitteistosta elikkä kun 
siellä niinku kaupassa on kasassa niin siellä autossa on se myyntilaite jolla ne 
kortit leimataan tai tai käteisliput rahastetaan, lyödään niinku kuitit sieltä ja niin 
edelleen. Tämä Matkassa pro on sellainen laitteisto, jonka matkahuolto tarjoaa 
elikkä siinä on semmoinen tabletti, korttimaksupääte ja sitten toi kortin lukulaite 
millä voi lukea näitä matkahuollon kortteja. Ja se toimii siis siellä autossa ja siitä 
tulee tiedottaa taustajärjestelmien kautta. Matkahuollon raportointiin. Sitä 
ylläpidetään Matkassa pilvi -palvelussa…No mä kuvittelisin, että se on luotu 
niinku Matkahuollon omaksi kilpailijaksi näille muille myyntilaitetta toimittajille 
ja vastaamaan liikennöitsijöille niinku siihen siihen tota niin tarpeeseen elikkä 
tämmöne liikennöitsijä voisi ottaa kaikki palvelut Matkahuololta myös sen 
myyntilaitteen ja pystyisi, sillä niinku toimimaan kyllä varmasti (Haastateltava 4.)  

 

Matkassa Lite/Pro saa aineistossa osakseen paljon kehuja, mutta kehitettävääkin löytyy 

esimerkiksi raportoinnissa, jonka kuvittelen olevan osa Matkassa Pilveä. Aineistoni on 

mielestäni raportointiaiheen ympäriltä hieman vaikeasti tulkittava johtuen varmastikin 

kyvyttömyydestäni aivan täysin ymmärtää sitä, mistä puhutaan, ja vaikeudesta erottaa 

palveluita ja erilaisia raportointitarpeita toisistaan. Täten luulen, että en pysty seuraavissa 

kappaleissa erottelemaan, mikä koskee Matkassa Prota ja mikä koskee muuta raportointia. En 



108 
 

siis pyrikään tekemään selkeää erottelua siitä, mistä raportoinnista puhutaan, vaan tuotan tietoa 

yleisellä tasolla. Uskon, että Matkahuolto osaa tulkita sitaatteja minua paremmin.  

[oon] päässyt kurkkimaan niitä niitä tilastoja niin se siis se vakioraportointi, mikä 
siihen tulee sitten tämän rahastus laitteen mukana. Ihan sama onko se pro tai 
onko se tota basic, niin se riittää viranomaisille… Viranomaisetkin vaatii tiettyjä 
raportteja ostoliikenteessä ja tietynlaisia raportteja, niin se menee automaattisesti 
siihen muotoon, että se on käytettävissä. Niitä ei tarvitse enää liikennöitsijä itse 
kerätä niinku ennen. (Haastateltava 1.)  

Minä kehittäisin silleen, että mä saisin tehtyä itse sinne semmoiseen 
raportointipohjan, mikä täyttyisi automaattisesti niillä tiedoilla mitä me halutaan. 
Ja tarkoittaa siis sitä, että me tehdään tällä hetkellä joka aamu. Määrätyt 
tämmöiset pääliikenteet viedään exceliin, niin nyt meidän täytyy tällä hetkellä 
ottaa niinku kopio ja viedä sinne järjestelmään ja avata siis pari excelii eli ei se 
ole kova homma, mutta se olisi aika hieno kun se täyttyy automaattisesti. Se on 
sitä raportointipohjaa, mistä on itse asiassa Matkahuollon kanssa ollut puhettakin 
ja se varmaan voi jossain vaiheessa jopa kehittyykin niin. (Haastateltava 3.)  

 

Raportointi oli yleensäkin aihepiiri, joka nousi jokaisessa haastattelussa esille. Luultavasti tämä 

liittyy liikennöitsijöiden kasvaneeseen tarpeeseen tuottaa raportteja esimerkiksi tilaajille ja 

ostoliikenteeseen. Luultavasti se liittyy myös kasvaneeseen haluun seurata tarkemmin omaa 

liiketoimintaa haastavina aikoina, kun matkustajia on liikenteessä huomattavasti vähemmän.  

[tällä] hetkellä me ei saada yhdestä kanavasta Matkahuollosta esimerkiksi tietoja. 
Ok Matkassa Prossa,  aivan ihana, että mä näen paljonko pakettia ollut vuodossa 
mutta mä en nää niistä tulevaa hintaa. Tosin meillä on meidän oma 
toiminnanohjausjärjestelmä, johon me saadaan ne kuukauden viiveellä vietyä 
sitten Matkahuollon tiedot ja rahastustiedot, että saadaan sieltä sitten linja 
kohtainen kannattavuus. Homma on hallussa mutta tässä korona tilanteessa, niin 
joudutaan tekemään edelleen paljon käsityötä…Joutuu eri järjestelmistä ja  plus 
sitten että nimenomaan tuota matkustajakapasiteetti ennakointi ja se vaatii sitten 
taas yhden järjestelmän lisää eli tällä hetkellähän, jos me Matkahuollosta 
kerätään tieto. OK  -  Mä on positiiviessa tilanteessa, meillä on Matkassa Pro 
lähes kokonaan rahastusjärjestelmänä. Ookoo – sieltä mä saan nopeasti sitä 
matkustustietoa. Tosiaan paketeista saadaan vähintään 3 viikkoa myöhässä 
euromäärästä tietoa eikä meitä niinkään kiinnosta se pakettimäärä vaan ne eurot 
se tulee tietyllä tavalla vähän myöhässä. Sitten meillä on käytössä periaatteessa 
Tablo, mistä me jälkikäteen pystytään seuraamaan tällä hetkellä vuorokohtaisesti 
euroja sitten jos me halutaan ennakoivasti matkustuksesta tietoa me joudutaan 
menemään sitten sinne Minfo-tietokantaan katsoo ostettujen lippujen tilannetta. 
kyllähän tietyllä tavalla 4 eri järjestelmää, mistä seurataan niin on aika paljon. 
(Haastateltava 5.) 

 

Selkeästi esille tuleva haaste on ainakin rahtipuolen raportointi. Nyt saadaan tietoa, paljonko 
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rahtia on, mutta ei tietoa siitä, paljonko se taloudellisesti tuottaa liikennöitsijälle. 

Ymmärrettävää on, että se kiinnostaa liikennöitsijöitä.  

No en tiedä… rahtipaketin tuota. Sehän tulee semmoinen 2 viikon välein kooste 
että mistä näkee tuota näin niinku lähetyksiä mutta tuota jotenkin tuntuu että ku 
ne kaikki on tuolla tietokoneella matkailussa että sitä voisi mennä katsomaan 
omia omia tuota paketteja mitä sinä saat siitä pakettien kuljettamisesta… kyllä se 
olisi niinku kätevämpi että se näkyisi samalla lailla kun nettilippukin, näkyy 
montako pakettia ja paljonko saa rahaa siitä paketeista… Varmaan edesauttaisi 
niinku sitä Matkahuoltoa, että siihen voi sitten katsoa etukäteen että  sinne on nyt 
noin paljon lähdössä, niin sitten pystyisi kalustoakin vähän suunnittelemaan, että 
minkä kokoista sitä laittaa sinne. (Haastateltava 2.)  

 

Raportoinnin haasteita tulee esille myös silloin, kun liikennöitsijöillä on käytössään muitakin 

myyntilaitteita kuin Matkahuollon tarjoama Matkassa Lite/Pro. Siihen tehdään myös 

jonkinlaista vertailua, ja kokemuksen pohjalta nähdään, että kilpailijoiden tuottama data on 

laadukkaampaa.  

[tietyissä] asioissa tuntuu, että että vähän jotenkin mennään niinku taaksepäin 
kehityksessä,  esimerkiksi niinku toi raportointi. Ennen me saatiin kaikki 
raportointi, koska niitä omia laitteita ja niihin meni vielä niinku Matkahuollon 
matkakortti, mutta nyt on niinku on niinku nyt 2 laitetta millä luetaan 
matkakortteja. Elikkä jos ei ole Pusatekin uudempaa laitetta, mutta niinku 
kännykällä luetaan niinku Matkahuollon matkakortit ja sitten meidän omat ja 
muut matkakortit sitten meidän omalla koneella. Stten kun me saadaan tätä 
raportointia niistä mitä, miten sillä kännykällä leimataan niinkun sellainen niinku 
sellaista niin laadukasta tilastotietoa … Niin hyvää dataa ei saada. (Haastateltava 
6.) 

Matkassa Prossa on ihan mä uskoisin että että sielläkin ihan samalla tavalla 
kaikki myyntitapahtumat mitä laitteilla tehdään pitää tottakai tulla raportoinnista 
ja muuta, mutta siellä on varmaan ihan samalla tavalla se laskennallisen hinnan 
problematiikka, että toki tietysti tuota Matkahuolto kehittää nyt sitten sinne Tablo-
palvelun päälle niitä erillisiä raportointi palveluita mitkä on on tosiaan sitten 
ihan ihan kyllä niinku toimivia mutta tuota. Niin tilaajien raportointi tarpeisiin 
niin mä kyllä sanoisin että Pusatekin tarjoamat raportointipalvelu ovat parempia 
Haastateltava 4.)  

 

Haastateltava 6 jatkoi vielä kertomalla, että heillä on käytössään Matkahuollon 

raportointipalvelu, jota he pitävät kalliina,  ja että tuntuu typerältä ostaa raportit sieltä erikseen 

ja maksaa jokaisesta "palikasta" erikseen, mikä ei paranna heidän asiakaskokemustaan 

suhteessa Matkahuoltoon.  
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Raporttien saatavuus korostuu voimakkaasti ostoliikenteen puolella, kun viranomaiset vaativat 

erilaisia raportteja liikennöitsijöiltä, ja tuntuukin että näiden raporttien tuottaminen on isohko 

haaste, eritoten jos käytössä on muitakin myyntilaitteita kuin Matkahuollon tarjoamia.  

Tässä päästään siihen ehkä ehkä lempiaiheeseen, joka on niinku ehkä se 
sellainen, mistä kulmasta mä sulle lähtisin avaamaan? Sitä se on niinku meidän 
kannalta sellainen hankala hankala kokonaisuus. Elikkä kun meillä on useita 
sopimuksia, mekin toimitaan 6 eri paikkakunnalla ympäri Suomea ja meillä on 
niinku siis liikennöintisopimuksia näillä kaikilla paikkakunnilla eri tilaajien, eri 
kuntien ja eri elyjen kanssa. Ja tuota jokainen tilaaja tänä päivänä, tämä on 
myöskin muuttunut tässä aika aikojen saatossa haluaa, että raportoinnin tottakai 
niistä omista liikenteestä ja Matkahuollon järjestelmät ei tarjoa niinku sellasta 
sopimuskohtaista tulojenseurantaa muuta kuin Matkahuollon yritystunnuksen 
kautta. Meillä on yksi yritystunnus, mutta silloin meille tulee 2 kertaa 
kuukaudessa kaikista meidän näistä autoissa käytetyistä tällaisista 
korttituotteesta, että jos siellä on asiakas matkustanut, sillä se on leimattu sinne 
laitteelle, niin tää Clearing-raportti elikkä se tuloutusraportti siitä, että paljonko 
me siitä rahaa saadaan tai riippuen tietysti vielä sopimuksista, että jääkö se raha 
meille vai pitääkö meidän tilittää se eteenpäin sinne tilaajalle. Jos meillä on vaan 
yks tällanen tunnus, niin kaikki tulee köntässä lipputuotteittain riveinä siellä 
Matkahuollon clearing raportilla, jolloin meillä on ihan täysi mahdottomuus 
sanoa että että mikä summa pitäisi tilittää esimerkiksi vaikka A:n kaupungille tai 
B:n kaupungille. Elikkä me ollaan jouduttu tekemään systeemi niin, että meillä on 
jokaiselle sopimukselle, jokaiselle ihan jossain tapauksessa jopa yhdelle tilaajalle, 
yhdelle kaupungille useampia eri yritystunnus Matkahuollon suuntaan, että me 
saadaan niinku ne eksaktit raportit sieltä sitten ulos, et tää on tosi kankea 
järjestelmä ja siitä on Matkahuollon kanssa keskusteltu useaan otteeseen, että 
tähän varmasti tarvitaan jotain muutosta. (Haastateltava 4.)  

 

Jo se, että tieto saadaan kaksi kertaa kuukaudessa, kuulostaa huonolta ratkaisulta tässä 

reaaliaikaisen tiedon maailmassa. Lisäksi, ottaen huomioon ajatuksen siitä, että viranomaisille 

täytyy tuottaa tietoa tietyissä aikaikkunoissa, ratkaisu kuulostaa hankalalta. Oleellista 

raportoinnin kannalta olisi myös pystyä porautumaan dataan paremmin ilman, että täytyy 

perustaa useita yritystunnuksia Matkahuollon järjestelmiin. Dataa tulisi pystyä erottelemaan 

toisellakin tavalla.  

Pienemmille liikennöitsijältä se varmasti toimii tuolla tavalla ja sit se, että et 
miksei me voida käyttää sitten meidän myyntilaitteiden raportointia. Mehän 
saadaan niinku meidän omalta myyntilaitteelta, siltä kassalaitteelta niinku 
päivittäiset raportit kaikista, mutta näissä Matkahuollon esimerkiksi juuri 
tällaisessa kuukausi matkakorteissa niin on laskennallinen hinta joka sieltä 
laitteella tulee, koska se tiedetään vasta sitten siinä vaiheessa se oikea tilitettävä 
hinta, kun se clearing tehdään sitten kuun vaihteessa. (Haastateltava 4.) 
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Raportoinnin yksi iso ominaisuus on mittaaminen: tiedon kautta liiketoimintaa pystyy ennustaa 

ja lisäksi tehdä ratkaisuja ja mahdollisia muutoksia asioihin. Tarkan ja ajantasaisen tiedon 

tarkoitus on yksinkertaisesti vähentää epävarmuutta sekä auttaa tekemään oikeita päätöksiä ja 

näin esimerkiksi sitten säätää omaa liikennettä.  

[kyllä] mä näkisin, että juuri tämä reaaliaikainen myyntien, tapahtumien, 
clearingien seuraaminen ja että meillä olisi niinku mahdollista saada nopeammin, 
reaaliaikaisemmin ja niinku tuota vuorokohtaisemmin se se tieto suoraan sieltä. 
(Haastateltava 4).  
 

Matkassa Prohon toivottiin myös yksittäisiä selkeitä kehitysasioita, kuten linkki yrityksen 

omiin tietojärjestelmiin, esimerkiksi työvuorosuunnitteluun, ja kortiton tankkaus, eli tablettiin 

toivottiin mahdollisuutta asentaa jokin tankkaussovellus. Lisäksi toivottiin, että laitteella voisi 

kuolettaa nettilipun, ja liitäntälippujen osalta laitteeseen toivottiin saatavan tietoa siitä, mistä 

autoon olisi tulossa matkustaja toisesta autosta. Toivomuslistalla oli myös mahdollisuus saada 

HSL:n liput Prohon.   

Pron osalta tuotiin esille haaste, joka ei suoranaisesti liity Matkahuollon Prohon palveluna, vaan 

Matkahuollon alihankkijaan, joka toimittaa Matkassa Pron maksupäätteet. Jos maksupääte 

menee rikki, sen korjaaminen kestää liikennöitsijän mielestä liian kauan. Esimerkiksi neljässä 

tunnissa ehtii linja-autoliikenteessä tapahtua paljon, ja matkustajia pitäisi pystyä rahastamaan - 

pahimmassa tapauksessa korvaus matkasta jää saamatta, kun laitetta ei saada kuntoon. Lisäksi 

laitteita ei saada nopeasti mistään, sillä toimitusaika on vastaajan mukaan monta viikkoa. Tämä 

koetaan selkeästi negatiivisena asiana, joka vaikuttaa myös liikennöitsijöiden suhtautumiseen 

Matkahuoltoon.  

[se] niinku se hoitaa huonosti hommansa niin se tuhoaa sen koko helvetin hyvän 
järjestelmän ja hyvään laitteen. Että jos silloin 4 tunnin vasteaika, ikinä ei saa 
ketään puhelimella kiinni, aina täytyy turvautua siihen johonkin vastaan ja ja 
odottaa että josko sieltä joku ottaisi yhteyttä. Niin se on niin huono että mä oon 
sanonut X:llekin ihan suoraan, että teidän projekti ei tule käymään kaupaksi, 
jollette saa tuota teidän alihankkijaa, teidän tärkeintä kumppani siellä taustassa, 
jollette sitä saat pelaamaan paremmin teidän on ihan turha myydä näitä vehkeitä. 
Se on niin kallis, että kun nämä yrittäjät on vähän tulisielusta porukkaa niin niin 
ei siinä kovin montaa munausta tarvitse tehdä kuin ne sanoo: Tulkaa hakemaan 
vehkeen ne pois. Mä olen ilmoittanut nyt, että jollei se palvelu parane niin mä en 
maksa yhtään ainoaa päivää vuokraa niistä laitteista, jollei ne ole käytössä. 
(Haastateltava 3.) 
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Toinen selkeä kokonaisuus, joka tuntui sellaiselta, jota kehittämällä Matkahuolto voisi parantaa 

liikennöitsijöiden asiakaskokemusta, liittyy Minfoon eli aikatauluhallintaan. Minfo on 

Matkahuollon sydän, kuten haastateltavat kertovat. Yleisesti aikatauluhallinta on palvelu, johon 

liikennöitsijät ovat kuitenkin tyytyväisiä ainakin asiakastyytyväisyyskyselyiden (esim. 

Matkahuollon asiakastyytyväisyyskysely, 2022) mukaan. Sen ylläpito ja hallinta ovat asioita, 

joihin toivotaan kehitystä.  

No se Minfo on hyvin vanha järjestelmä  jossa ylläpidetään meidän niinku 
vuoroja ja aikatauluja ja ja niitä vuoroilla myytäviä lisäpalveluita ja ja kaikkea 
tällaista elikkä tota. Ja sitä kautta menee tiedot myös sitten niinku tavallaan tonne 
meidän niinku meidän nettimyynnissä olevista lipuista niinku Matkahuollon 
verkkokauppaan ja niin edelleen. (Haastateltava 4.) 

Minfo on, kun asiakas menee Matkahuollon nettisivuille tai bussi- ja reitit 
mobiilisovellukseen ja hakee aikataulua paikasta a paikkaan b,  se on Minfo. Ja 
se taustaan kuuluu että jokainen bussiyritys 3 kertaa vuodessa päivittää 
aikataulunsa ja ilmoittaa ajopäivä käytettävä hinnat, tarjousliput Matkahuollolle 
tai päivittää niitä itse siellä taustassa. Se on Matkahuollon sydän, ilman sitä ei 
olisi Matkahuoltoa ollenkaan. (Haastateltava 5.)  

 

Matkahuollon sydän on aineistoni perusteella vanha ja kankea. Ilmeisesti liikennöitsijät voisivat  

tehdä muutoksia sinne myös itse, mutta järjestelmä koetaan liian vaikeakäyttöiseksi eivätkä 

omat tietotekniset taidot riitä sen hallinnoimiseen. Palaute kohdistuukin juuri siihen, miten 

vanhanaikaisesti ja kankeasti aikatauluihin voidaan tehdä muutoksia. Toki ei voida olettaa, että 

sydäntä olisi helppo operoida. 

Se on aika aika kankeaa ja sieltä ei ei saa niin kun ulos raportteja ja tietoja, 
esimerkiksi Matkahuollolla on tällanen 3 kertaa vuodessa perinteisesti tehtävä 
aikataulujen tarkistus, elikkä tääkin on ehkä vähän semmoista historian havinaa, 
elikkä tuota niin kuin aikaisemmin aina bussiliikenteessä aikataulukaudet vaihtui 
aina kun koulut alkaa ja ehkä vuodenvaihteessa ja sitten kun koulut loppuu elikkä 
ajettiin kesäaikataulu ja ja talviaikatauluja ja näin edelleen. Mutta nyt tämä 
hektinen maailma on mennyt siihen, että aikataulut muuttuu vähän nopeammin 
kuin 3 kertaa vuodessa. Niin Matkahuollolla tulee myöskin edelleen 4-3 kertaa 
vuodessa tämmönen aikatauluja tarkastuspyyntö jossa käydään kaikki niinku 
meidän niin kun aikataulut pitää tarkistaa että ne on oikein ja tiedot ja hinnat ja 
kaikki muut niin tätä voisi esimerkiksi siellä Minfossa tehdä niin kuin jatkuvasti. 
(Haastattelu 4.)  

 

Aikatauluja haluttaisiin muuttaa useammin ja sujuvammin, jolloin voitaisiin reagoida 

nopeammin markkinoiden muuttumiseen. Lisäksi tietenkin on oleellista, että Minfon tiedot 
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olisivat oikein ja helposti muutettavissa. Suurin ongelma lienee se, että liikennöitsijät eivät itse 

voi helposti hallinnoida aikatauluja ja niiden päivittäminen on hankalaa. Tämä on hieman 

ristiriidassa vuoden 2022 liikennöitsijöiden asiakastyytyväisyyskyselyn kanssa, jossa sanotaan: 

”aikataulukorjaukset hoituivat erittäin hyvin ja nopeasti. 10 pistettä heille". Kyse lienee siitä, 

että osa liikennöitsijöistä toivoo voivansa tehdä muutoksia itse ja että niitä ei tarvitsisi teettää 

Matkahuollolla.  

Siis me lähetetään muutokset heille. Et se on se on tuo vähän semmoinen mikä 
niillä laahaa aika lujaa, että tottakai koska meillä on koontitietokanta olemassa, 
mihinkä me syötetään meidän kaikki paikallisliikenteen ja meidän 
markkinaehtoisen liikenteen niinku aikataulut reitit ja näin. Ja tuota niin niin ne 
voisi ottaa sen sieltä linkistä ja syöttää niiden järjestelmään, mutta niille ei ole 
rajapintoja tehty ollenkaan niin se ei toimi niin sen takia niinku meidän täytyy 
sitten lähettää ihan niinku vanhanaikaisesti paperilla tai sähköpostilla. Nytkin 
tuli, tossa oli aikataulujen tarkistus viime vuoden loppupuolella niin mä lähetin 
niille tällaisia niinku paperia postissa. Nyt tässä on meidän niinku korjaukset, että 
olkaa hyvä. Ne tuli niinku niiltä PDF dokumenttina. Tässä on nämä teidän 
aikataulut. Tarkistakaa. 5 isoa tuollaista A4 kokoista kirjettä niin tuota, 
käsipelillä tarkistettu kaikki, tehty korjaukset. Että se on niinku ja plus sitten ne ei 
ole läheskään tulkoon aina oikein siellä Matkahuollon sivuilla ja niistä puuttuu 
jotakin ja  tuota niin hinnat on välillä vähän väärin. Se tekee justiinsa virheen kun 
ruvetaan tekemään manuaalisesti, kaikki olisi automatisoitavissa. Mutta 
rajapintaa kun ei ole rakennettu niin hankala. (Haastateltava 6.)  

 

Kehitystä toivotaan siihen, että liikennöitsijät voisiva itse ylläpitää noita tietoja halutessaan, 

koska se olisi yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa. Virheet olisi helpompi korjata, ja kerran 

tehdyn työn voisi hyödyntää muuallakin ilman, että samoja asioita tarvitsee tehdä useasti.  

Kyl mä sanoisin justiin se että se minfon ja tämän niinku Finnapin,Finnappi on 
tämmöinen niinku kansallinen koontitietokanta, minne kaikkien pitäisi omat reitit 
ja aikataulut  päivittää missä sitä kaikki voisi käyttää sitä dataa avointa dataa. 
Elikkä mun mielestä sen niinku rajapinnan kehittäminen on mun mielestä tosi 
tärkeä asia. Toki jos jotkut haluaa, että Matkahuolto tekee sen palveluna sitten 
niille että tuottaa sen niin sanotun GTFS datan mitä se tekee. Että se voi tehdä sen 
puolesta, mutta sitten on tiettyjä yrityksiä, jotka haluaa tehdä sen itse. Se on 
niinku muutakin käyttötarkoitusta niinku sille datalle, sillä yrityksellä. .Ja se olisi 
paljon yksinkertaisempaa, jos mä tuosta päivitän ja paina päivitä nappia niin se 
menisi jokaiseen, missä  sitä dataa käytetään ja sitten jos tarvitaan korjauksia, 
niin se tehdään sieltä oma korjaus ja se olisi paljon yksinkertaisempaa, 
helpompaa elämää sen jälkeen. Että jos tekee virheen niin tietää missä virhe on ja 
miten se korjataan. (Haastateltava 6.)  
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Bussit kartalla -palvelu on osa matkustajakokemusta ja se mahdollistaisi asiakkaalle 

reaaliaikaisen tiedon siitä, mistä bussi on tulossa tai mitä busseja lähtee läheltä hänen 

sijaintiaan. Esimerkiksi paikallisliikenteessä tämä olisi varmasti asiakkaan näkökulmasta 

todella hyvä palvelu. Siitä olisi myös hyötyä kuljettajille, sillä he näkisivät, missä esimerkiksi 

jatkoyhteyden bussi on tulossa tai menossa. Kyse on matkaketjujen sujuvuuden kannalta 

oleellisesta palvelusta niin paikallis- kuin kaukoliikenteessäkin. Myös kutsuliikenteen kannalta 

bussien sijainti olisi hyvä olla tiedossa ja tarkistettavissa, jotta asiakas tietää, milloin auto on 

tulossa ja mistä ne sitten lähtevät. (Ks. sivu 99.) Monella liikennöitsijällä tämä on toteutettu 

jollakin omalla ratkaisulla, mutta tietoa ei jaeta Matkahuollon järjestelmiin, vaan käytössä 

saattaa olla oma sovellus. Lisäksi voi olla, että tietoa ei jaeta asiakkaille lainkaan, vaan sitä 

käytetään sisäisesti.   

No siis meillähän on ollut käytössä silloin  kun ajettiin sitä X:n linjaa niin ennen 
ennen tätä palvelua jo oma, samoin kun kaupungin linjaa ajettiin täällä, niin 
meillä oli siinä. Sen toteuttaja oli vain muuta kautta. Eli se tuli tuota tuon 
paikanninfirman kautta se mutta että sehän on tätä päivää. Se on nimenomaan 
tätä päivää… Pitäisi vain pystyä se jotenkin helposti saamaan suurempaan 
tietoisuuteen, asiakastietoisuuteen,  jostakin jokin helppo nappula. Saa ladattua, 
että se paikantaa sen asiakkaan missä sitä nappulaa painetaan ja se antaa 
lähimmät vuorot siihen. On bussi tulossa. Semmoinen pitäis saada tehtyä… 
puhelin on pystytään paikantamaan. Sehän on helppo. Ja lähimmät Matkahuollon 
vuorot pystytään kyllä siihen saamaan varmaan aika helposti, mutta sitten 
mihinkä sitten ollaan menossa niin se on toinen juttu. (Haastateltava 1.) 

Mutta meidänkin autot näkyy kaikki meidän kartalla. Meillähän on paikannus 
ollut vissiin 10 vuotta jo autoissa, mutta ei me haluta avata sitä koko karttaa 
yleisölle, että kaikki yleisö näkisi, missä meidän auto pyörii, koska sen jälkeen 
myöskin siellä näkyy siis yrityksen kaikki autot ja sitten kilpailijatkin näkee että 
missä me ajetaan niin sekään ei ole ihan oikein. (Haastateltava 3.) 

 

Bussit kartalla -palvelun arvo nähdään juuri matkustajakokemuksen näkökulmasta tärkeäksi, ja 

toki osa tilaajista velvoittaa ostoliikenteen puolella tämmöistä palvelua. Palvelu saatetaan 

mieltää kuitenkin vielä ”extraksi”, jolla ei ole suurta arvoa varsinkaan kaupunkialueiden 

ulkopuolella.  

Sanotaan näin että Bussit kartalla on nyt tällainen extra, joka on ehkä tullut 
osittain tilaajantoiveestä tai vaateesta, osin asiakas tarpeesta (Haastataltava 5).  

 

Yhteenvetona Matkahuollon palveluista voisi sanoa, että liikennöitsijät ovat niihin melko 

tyytyväisiä. Jostakin syystä Matkahuollon asiakastyytyväisyyskyselyjen (2021 ja 2022) 
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mukaan liikennöitsijät näkevät, että Matkahuollon ratkaisut eivät tue heidän liiketoimintaansa. 

Tähän liittynee ainakin palvelujen hinnoittelu: palvelut nähdään liian kalliina tai osa jopa liian 

edullisina. Tämä on mielestäni erikoista, sillä yleensä hintamielikuva on melko yhtenäinen 

kokemus asiakkaiden parissa. Hinnoitteluun liittyy myös epäselvyyttä siitä, mistä maksetaan ja 

mitä, koska ei ole olemassa selkeää palvelukatalogia. Palaan hinnoitteluun myös kumppanuutta 

käsittelevässä osiossa, sillä siihen liittyen tuli esille erilaisia ajatuksia siitä, ovatko hinnat 

kaikille samat riippumatta esim. laitteiden määrästä ja volyymista.  

Siellä että se kehitystyö on kallista. Se on kovaa ja siellä on rahan tarpeita 
paljonkin. Ja kehitys on kiinni rahasta. Summa summarum niin voisi sanoa että 
tuota jos jotakin uutta halutaan niin varmaan hinta täytyy säilyä tällä tasolla. 
Jotakin hinnoittelua siellä vois kyllä muuttaa niitä voisi jopa tiettyjä hintoja jopa 
nostaakin. Mutta tuota varmaan keskiarvo aika hyvä tälleen…. Mitä mä nyt 
sanoisin sitä semmoisena hyvänä esimerkkinä. Siellä on jotenkin tämmöisiä 
senttimaksuja no toki niistäkin kertyy sitten paljon paljon sitä, mutta tuota jo 
jossakin mielessä voisi sanoa, että vähän virtaviivaistaa sitä laskuttamista ja 
palvelumaksuja. Yhtäkkiä nyt ei, en osaa siihen niinku semmoista viisasten kiveä. 
(Haastateltava 1.) 

Nyt on vaikea sanoa koska tuota sellaista hinnoittelua tai hinnastoa tai 
palvelukatalogia ei ole olemassa. Ainakaan minä en ole sellaista nähnyt. Elikkä 
tota? En osaa sanoa, että onko sillä nyt sitten merkitystä, koska periaatteessa 
ajattelisin, että se varmaan se isoin asia on se hinnoittelu. Elikkä jos sä olet pieni 
yritys, jolla on se yksi tai 2 bussia vaikka siellä niin niin että miten se miten se 
hinnoitellaan sitten se koko kokonaisuus ja mitä asioita tämä nyt sitten sieltä 
Matkahuollon palveluvalikoimasta sitten sitten tarvitsee? 

 

Kaiken kaikkiaan palvelut vaikuttavat minunkin mielestäni hieman sekavalta kokonaisuudelta. 

Lisäksi kokonaisuuden hahmottaminen on hieman vaikeaa, sillä en tunne toimialaa samalla 

tavalla kuin liikennöitsijät. Itselläni ei ole kykyä ymmärtää liikennöitsijöiden liiketoimintaa 

sellaisella tasolla, että osaisin vastata kysymykseen siitä, miksi he kokevat, että Matkahuollon 

ratkaisut eivät tue heidän liiketoimintaansa. Minua harmittaa, että en osannut tätä kysymystä 

nostaa esille ja kerätä tähän enempää aineistoa. Toisaalta aineistoni ei antanut moiseen aihetta, 

sillä haastateltavat olivat palveluihin tyytyväisiä. Ilmiö nouseekin esille Matkahuollon 

asiakastyytyväisyyskyselyissä. Yksi tapa taata, että liikennöitsijät ymmärtävät ja tietävät, 

millaisia palveluja Matkahuolto tarjoaa, olisi luoda jonkinlainen palvelukatalogi. Siitä voisi 

helposti hahmottaa tarjolla olevat palvelut ja niiden hinnat, jolloin liikennöitsijät tietäisivät, 

mistä he maksavat ja mitä. Näin se palvelukokonaisuus, jonka he Matkahuollolta saavat ja joka 

vaikuttaa ja mahdollistaa heidän liiketoimintaansa, tulisi selkeämmäksi.  
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Alla oleviin kuviin olen tiivistänyt tämän kyseisen analyysiteeman. Ensimmäisessä kuvassa 

(kuva 16) esitän lyhyesti, mitä tutkimukseeni osallistuneet liikennöitsijät toivovat 

Matkahuollon palveluilta. Plus-merkki tarkoittaa lisäystä ja päivittämisen symboli tarkoittaa 

olemassa olevan palvelun kehittämistä. Seuraavassa kuvassa koko analyysiluku on jälleen 

tarinallistettu yhteen sivuun.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 16. Palvelujen kehittäminen 
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5.4 Asiakaspalvelu ja asiakasymmärrys 

Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi, miten liikennöitsijät näkevät Matkahuollon 

asiakaspalvelun. Tähän olen liittänyt osaksi asiakasviestinnän, koska näen, että palveleminen 

on viestintää. Matkahuolto itse hakee säännöllisesti näihin aiheisiin palautetta 

liikennöitsijäkyselyiden kautta, joten uskon, että luku ei välttämättä tuo paljon uutta, mutta 

syventää jo tiedettyä. Asiakaspalvelu on oleellinen osa liikennöitsijöiden asiakaskokemusta, 

eikä sitä mielestäni voi sivuuttaa, kun tekeillä on palvelumuotoilullinen tutkimus. Luvun 

kolmas osa käsittelee sitä, tuntevatko liikennöitsijät, että Matkahuolto kuuntelee ja ymmärtää 

heitä.  

Palvelun arvosana haitari 6–9  
Palvelu henkilöityy 

 

Se on muuttunut niinku mun mielestäni huomattavan paljon joustavammaksi ja 
nopeammaksi se Matkahuollon reagointi, niinku näissä pro asioissakin niin niin 
tota toi meidän Matti Meikäläinen, meidän rahastuslaite ekspertti mikä hoitaa 
niinku yhteyksiä sitten Xään erityisesti sinne ja muut niin. X taitaa  nyt vaan olla 
äitiyslomalla, mutta kyllä sieltä niinku äkkiä on tullut vastauksia että kyllä se 
niinku ihan on muuttunut ja Matkahuollon toiminta silleen kun ennen vanhaan 
tosiaan naurettiin että ne ei ilmoittanut vuotta koska jotain tapahtuu niin kyllä ne 
nyt ilmoittaa melkein tunnin että, koska jotain tapahtuu ja koska saadaan 
kysymykseen vastaus todella hyvin minun mielestäni. (Haastateltava 3.)  

 

Pyysin joitakin haastateltavia antamaan arvosanan Matkahuollon asiakaspalvelulle ja tarkensin 

asiaa kysymällä, että mitä Matkahuollon pitäisi tehdä, jotta arvosana nousisi. Tällä hain yleistä 

näkemystä siitä, miten liikennöitsijät arvioivat Matkahuollon asiakaspalvelua.  

Jos jos niinku pidetään sitä asiakaspalvelua mitä mennyt eikä ei puhuta siis 
bussiasiakkaasta vaan meikäläisestä niin siitäkin 9, mä olen niin tyytyväinen, että 
ehkä vähän poikkeus liiankin tyytyväinen, että tuota siinä on kans vähän 
vaarallinen, kun siinä jää siihen asemaan, sitten jos on kovin tyytyväinen ja sitten 
se asia, että ei kehity mihinkään. (Mikä saisi arvosanan nousemaan kymmenee) 
Hyvä kysymys. Äkkiä en osaa sanoa muuta kuin se että että että tuota. Niin mikä 
se olisi sitten tavoitettavuus on yksi yksi tietysti. Ja ja vastausnopeus on tietysti 
toinen, mutta että että tota. Se on niinku se on semmoista hienosäätöä, että en mä 
nyt oikein osaa edes tuohon vastata kun se on niinku tällä hetkellä se toimii tosi 
hyvin, että ainoastaan oikeastaan vastausnopeus voisi olla siellä vielä, että 
vastaukset saisi heti, mutta kun se on ihan sula mahdottomuus, ei sitä. Ei sitä 
niinku niin sitä oikein voi saada. En mä muista oikeastaan mitään sanottavaa, että 
periaatteessa voisin antaa kympin, mutta kun ei saa. On paljon helpompi antaa 
ysi. (Haastateltava 3.)  
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Sanoisin että haitari on kutosesta ysi puolikkaaseen eri tiiimien välillä. 
Keskiarvona sanoisin kasi miinus. (Ysin saisi) vastausten nopeus jossa kerrotaan 
aikataulu miten asiat toteutetaan, jos ei ole heti voitu tehdä. (Haastateltava 5.)  

 

Mielikuva, jonka saan haastateltavien kertoman perusteella Matkahuollon asiakaspalvelusta, on 

sellainen, että se toimii hyvin ja liikennöitsijät ovat siihen kohtalaisen tyytyväisiä mutta eivät 

kuitenkaan aivan yksimielisiä sen hyvyydestä. Haasteeksi asiakaspalvelulle muodostuu se, että 

vaikka Matkahuollolla on olemassa yksi kontaktipiste (liikennöitsijapalvelut.fi), johon olla 

yhteydessä, liikennöitsijät eivät tunnu käyttävän sitä, vaan he ovat mielellään suoraan 

yhteydessä Matkahuollon toimihenkilöihin, jotka ovat sitten kukin eri palvelutiimien jäseniä.  

[vaikka] Matkahuolto itse markkinoi sitä että aina pitää se 
liikennöitsijänpalvelut.fi ja sieltä jaetaan mut ihan oikeesti emme me halua niitä 
koordinaattoreita kuormittaa, kun tiedetään, että on nämä tiimit takana ja yleensä 
meilläkin on nopeat ongelmat ja halutaan niinku se suora vastaus oikealta 
henkilöitä… mut tää on haaste, että niitä  palvelutiimejä on monta. Vaihtelua on 
nopeudessa aika paljon riippuu tietysti työtilanteesta.  Täältä Minfon 
koordinaattoreille saa hyvin selkeet vastaukset. Niin kuin sanoin niin Matkassa 
Pron osalta vastuuhenkilön tai projektivetäjän jäätyä äitiyslomalle, on ollut 
haasteita. Tästä on paljonkin X:n kanssa puhunut  ja Z:n kanssa, että pitäisi 
jollakin tavalla saada… Ceeltä me saatiin kauheen selkeät vastaukset ja 
aikataulut, nykyään ei saada  ja ehkä kuormitetaan nyt väärin N.Nää, hän on tuttu 
siltä osin. Rahtipuolella rahdinkuljetus luvat saa kyllä selkeästi mutta sitten tietoa 
muuttuneista olosuhteista ei saa ollenkaan. (Haastateltava 5.)  

 

Aineistoni perusteella totean, että Matkahuollon asiakaspalvelu henkilöityy vahvasti 

Matkahuollon toimihenkilöihin palvelujen ympärillä, joten yhteyttä ei oteta 

asiakaspalvelutiimiin tai organisaation osaan. Kun palvelu henkilöityy ja henkilö ei ole 

saavutettavissa, saatetaan kokea, että palvelu ei toimi tai ei saada vastauksia. Lisäksi muutokset 

Matkahuollon henkilöstössä vaikuttavat suoraan liikennöitsijöiden asiakaskokemukseen 

asiakaspalvelun osalta. Tämä henkilöytyminen on selkeää kautta koko tutkimusaineiston, ja eri 

palveluiden yhteydessä nimetään henkilöt, jotka niistä vastaavat. Henkilöityminen ei tietenkään 

tarkoita, että palvelu olisi huonoa - varmaankin kyse on juuri loistavasta palvelusta, kun 

henkilö, jolta vastauksia haetaan, on tuttu ja häneen on suora kontakti - mutta tämä edellyttää, 

että kyseinen henkilö on saavutettavissa juuri silloin, kun apua kaivataan, ja on valmis 

kuuntelemaan liikennöitsijöiden murheita ja toiveita.  

En mä sinne asiakaspalveluun ole itseasiassa ollut koskaan yhteydessä. Ollut 
suoraan sitten näihin toimihenkilöihin. Toimihenkilöihin sitten että. Että kyllä 
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heidän kauttaan saanut ihan hyvää palvelua. Hyvää keskustelua heidän kanssa 
niin tuota. (Haastateltava 6.)  

Minä saan hyvän asiakaspalvelun, kun minä soitan kelle hyvänsäkin, 
toimitusjohtajasta siivoojan asti, niin sillä välillä.  Ei minulla ole siitä mitään. 
muuta kuin positiivista sanottavaa. Asiat on otettu asioina, ja on ollut hankaliakin 
asioita. Ne on otettu asioina esille ja ja tuota kaikin puolin siinä ei ole mitään 
kummempaa. (Haastateltava 1.) 

Suora palvelunumero on sama että jos minä menen osuuspankki asioimaan. Ei, 
mulla pitää olla takahuoneeseen suhteet. Niin, että en minä palvelunumeroiden 
kautta,  niitten kanssa pelaa yhtään mikään. Se pitää olla joku henkilökohtainen 
tieto, sulla on oma suoraan numero. Sillä lailla ne asiat pelaa paljon paremmin. 
(Haastateltava 2.)  

 

En tiedä, onko Matkahuollon asiakaspalvelun tahtotila ollut se, että liikennöitsijät saavat ja 

voivat olla suoraan yhteydessä toimihenkilöihin. Joka tapauksessa kuten jo aikaisemmin 

totesin, tämä voi olla haavoittuva tapa taata tasaista ja tehokasta asiakaspalvelua, sillä 

luultavasti näillä toimihenkilöillä on muitakin työtehtäviä kuin vastata liikennöitsijöiden 

yhteydenottoihin, mikä vaikuttaa suoraan vastausnopeuteen. Oleellista on myös se, että kaikki 

liikennöitsijät tietävät, kehen olla yhteydessä minkäkin palvelun tai asian suhteen. Nämä asiat 

tulevat esille myös liikennöitsijöiden asiakastyytyväisyyskyselyissä (2020–2022), joissa 

toivotaan nopeutta asioiden selvittämiseen sekä tuodaan esille ongelma siitä, että oikeaa ihmistä 

ei saa kiinni. Lisäksi toivotaan yleisesti yhteydenpidon helpottamista.  

Hyvä kysymys ja riippuu vähän mitä itse vähän tuohon palvelukatalogi asiaan 
niinku että matkahuollon asiakaspalvelu - mitä se on liikennöitsijöille? Elikkä tota 
kyllä mä monessa kohtaa törmään siihen, että liikennöitsijänä kun meillä on joku 
ongelma jossakin tai joku selvitettävä asia liittyen johonkin, vaikka kuljettajan 
matkahuoltokorttiin tai johonkin asiakkaan jonkin lipputuotteen johonkin tai 
johonkin clearing raporttiin tai jotain niin keneen meidän pitää olla yhteydessä? 
Mikä on se paikka? Minne me ollaan yhteydessä, että meillä on niin kun okei nyt 
sitten nimiä ja meillä on sähköpostiosoitteita, mutta tuota ei ole tavallaan 
sellaista yhtä paikkaa niinku minne kaikissa asioissa ollaan yhteydessä tai joku 
portaali tai joku lista tai  joku että kun sinulla on tämä asia niin sä olet 
yhteydessä tähän paikkaan. Tässä on puhelinnumero tai tässä on 
sähköpostiosoite. (Haastateltava 4.) 
 

Toisin sanoen jostakin pitäisi saada selville, mikä on kunkin palvelutiimin kontaktipiste ja 

mihin tai kehen olla yhteydessä. Tässä kohtaa kävimme keskustelua juuri tuollaisesta 

keskitetystä kontaktipisteestä, asiakaspalveluportaalista, josta sitten voisi löytää vastauksia 

tavallisimpiin ja yleisempiin ongelmiin, löytää yhteyshenkilön tai mahdollisesti vain laittaa 
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järjestelmän kautta palvelupyynnön, joka sitten ohjautuisi oikealle henkilölle tai palvelutiimille. 

Tämä toisi asiointiin mielestäni tarvittavaa helppoutta.  

Siis kyllä vastauksia saadaan ja on niin kun ihmisiä jotka sen niinku tietää asioita, 
mutta niinku välillä tulee sellainen olo että että tota että on hyvin dedikoituja että 
tällainen kun joku henkilö vastaa hyvin kapeasta alasta niinku asioita ja sitten kun 
se ei ole siinä hänen tavallaan vastuualueenaan tai osaamisalueensa niin sitten et 
tavallaan edelleen semmoinen, tietynlainen tavallaan en nyt sano siiloutuneisuus, 
mutta semmoinen niinku tavallaan eri eri toiminnot ja eri henkilöt vastaa eri 
asioista. Ja no tämä ei ole kauniisti sanottu. "Tämä ei kuulu minulle tyyppinen" - 
ajattelu, mutta vähän niinku sellanen niinku näkyy siellä, mutta et mä oon jossain 
kohtaa kun tästä niin kun on tuota keskustelukin matkahuollon ihmisten kanssa ja 
on niinku sitä sitä kyllä ihan ihan suoraan heillekin sanonut, niin niin tuota näkyy 
semmoinen tavallaan, että siellä on paljon uusia henkilöitä, joilla on vähän niin 
kuin uudenlainen tapa ajatella. Tämmöinen joustavampi tapa ja he niinku heti 
välittää tietoa eteenpäin. Ja no se on tämä ja tämä henkilö ja että selvitetään ja 
hoidetaan ja tämmöinen niinku asiakasystävällinen lähestymistapa. Mutta sitten 
on myöskin niinku tämmöistä tavallaan niinku vanhakantaisen tapa ajatella, että 
että että tämä on minun siiloni, minun tehtäväni ja tämä ei kuulu minulle. 
(Haastateltava 4.) 

 

Toisaalta keskitetty kontaktipiste voisi tuoda järjestystä ja tehokkuutta asiakaspalveluun. 

Samalla siellä voitaisiin määritellä liikennöitsijöiden palvelutasot, tai ne voisivat olla osa 

kumppanuussopimusta, jossa voitaisiin määritellä eritasoisia palvelutasoja ja vasteaikoja. Tämä 

kuitenkin vaatisi mielestäni selkeämpää ja kootumpaa tapaa hoitaa liikennöitsijöiden 

asiakaspalvelu. Henkilökohtaisen kokemuksen perusteella en tunne montaakaan 

palveluntarjoajaa, jossa voisin soittaa tai laittaa sähköpostia tietylle henkilölle, kun minulla olisi 

ongelma, vaan yhteyttä otetaan keskitettyyn asiakaspalveluun - saatikka että tietäisin 

yhteystiedot niin siivoojasta aina toimitusjohtajaan. Kyse voi olla myös asiakassegmenteistä ja 

siitä, miten asioita on totuttu hoitamaan ja ratkomaan. Aineistoni perusteella liikennöitsijät  

odottavat todella nopeaa ja henkilökohtaista palvelua, mikä asettaa haasteen asiakaspalvelun 

kehittämiselle. Näen kuitenkin, että tässä Matkahuollolla on mahdollisuus parantaa 

liikennöitsijöiden asiakaskokemusta kehittämällä asiakaspalvelun tueksi järjestelmä, joka 

varmistaa sen, että liikennöitsijät saavat tiedon ja varmuuden siitä, että heidän asiansa on otettu 

käsittelyyn ja siihen pyritään löytämään ratkaisu.  
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Sähköposti tai puhelu 
Uutiskirje on hyvä  

 

Viestinnän osalta aineistoni on hyvin linjassaan Matkahuollon omien kyselytulosten kanssa. 

Yhteyttä Matkahuoltoon otetaan mielellään sähköpostitse ja puhelimitse, muut tavat koetaan 

selkeästi huonommiksi. Tämä on minusta linjassaan sen kanssa, millaisen mielikuvan olen 

liikennöitsijöistä tässä tutkielmassa luonut. He suosivat perinteisiä tapoja ja työkaluja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matkahuollon asiakasviestintää liikennöitsijät seuraavat ja he ovat tietoisia eri kanavista, joissa 

Matkahuolto on aktiivinen. Toki osalla viestinnän seuraaminen rajoittuu melko vahvasti 

sähköpostitse tulevaan uutiskirjeeseen. Uutiskirjeen lisäksi Matkahuolto tarjoaa säännöllisest i 

tietoiskuja Teamsin kautta, ylläpitää liikennöitsijöiden ekstranettiä ja on aktiivinen 

sosiaalisessa mediassa.  

Joo kyllä facebooki on yksi ja ja tuota meille tulee omat tiedotteet sieltä 
sähköpostiin ja ekstranetin kautta tulee tietoa. Ekstarnettiä tulee kyllä harvemmin 
luettua, mutta tuota sieltä sieltä on kuitenkin tietoa käytettävissä. (Haastateltava 
1.)  

Kuva 17. Kuvakaappaus 28.12.2022. Liikennöitsijöiden asiakastyytyväisyyskysely (2022). 
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No pitkälti tuota noin. Se perustuu siihen että tuota keskustellaan puhelimessa. Sit 
se on aika hyvä se uutiskirje mikä niillä nykyään on käytössä. Nykyään on 
käytössä se semmoinen. Semmoinen niinku. Onko se uutiskirje, mikä se semmonen 
kuitenkin mikä sieltä tulee silloin tällöin,  se on aika hyvä, se tulee luettua ja sitten 
jos jotain ongelmia on, niin sitten haetaan tietysti vastauksia jopa netistä ennen 
kuin soitetaan, että tuota noin. Mut meitillä niinku aika pitkälti se, että otetaan 
puhelin käteen ja soitetaan sillä vanhanaikaisella tyylillä. (Haastateltava 3.)  

Joo kyllä seuraa ,oon siellä uutiskirjeen listalla. On se hyvä. Et se on kyl mä 
tykkäisin, et siinä olis juuri että sinulta vaatii toimenpiteitä niin tietää, että ihan 
nyt jotenkin tärkeää mihin pitää vähän (reagoida), että se on niinku selkeä ja se 
on minusta hyvä. (Haastateltava 6.)  

 

Uutiskirjeen liikennöitsijät mieltävät selvästi sellaiseksi viestintäkanavaksi, jossa on heille 

arvokasta sekä merkittävää tietoa. Se on selkeästi myös tärkein ja mieluisin kanava vastaanottaa 

tietoa muutoksista ja uutisista, kuten Matkahuollon asiakastyytyväisyyskyselystä voidaan 

nähdä (ks. kuva 18). Jonkin verran koettiin, että kirjeitä tulee liikaa ja niissä on välillä liian 

paljon markkinointihenkistä sisältöä. Lisäksi informaatiota, joka vaatii liikennöitsijältä 

toimenpiteitä, pitäisi pystyä erottamaan selkeästi.  

 

  

Kuva 18. Kuvakaappaus 28.12.2020 Liikennöitsijöiden asiakastyytyväisyyskysely (2022) 
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Teams -tietoiskut koetaan myös hyviksi, mutta aineistossani kukaan haastateltavista ei tuonut 

niitä esille omaehtoisesti. Kysyttäessä he kuitenkin kertoivat osallistuneensa niihin. Luultavasti 

niitä ei osattu ajatella osaksi viestintää, vaan ne ajateltiin lähinnä tapaamisina tai kokouksina. 

Joo kyllä on on käynyt ja tuota niin niin niin ne on kyllä ihan ihan hyvä. Hyvä 
juttu kyllä, mutta niistäkin olisi tosi hieno kuin niissä olisi joku tavallaan koottu 
aikataulut. En mä tiedä vaikka onkin, mutta minä en ainakaan ole törmännyt 
niinku jossakin vaikka siellä extrassa tai jossain heidän verkkopalvelussa tai tai 
jossakin missä voisi käydä katsomassa, että sitten monesti ne se saattaa mennä 
ohikin, kun se tieto tulee vaan siinä uutiskirjeessä että nyt on tällainen. 
(Haastateltava 4.) 

 

Ekstranetin kohdalla olisin voinut yrittää enemmän löytää ajatuksia siitä, miten sitä voisi 

kehittää, jotta sen viestinnällinen arvo olisi liikennöitsijöiden mielestä parempi ja se olisi 

kanavana houkuttelevampi. Itse näen, että muokattavissa oleva tieto, toisin kuin esimerkiksi 

uutiskirjesisältö, on aina viestinnän tekijän kannalta helpompi ja uudelleen käytettävissä. 

Lisäksi ekstranet olisi hyvä paikka, johon liikennöitsijöitä kannattaisi ohjata omatoimisest i 

etsimään tietoa.  

Ekstarnettiä tulee kyllä harvemmin luettua, mutta tuota sieltä on kuitenkin tietoa 
käytettävissä (Haastateltava 1).  

 

Matkahuollon viestintä saa liikennöitsijöiltä hyvän arvosanan, ja voidaan todeta, että 

aihealueena tämä oli nopeasti käsitelty ja läpikäyty haastateltavien kanssa. Matkahuollon 

viestintä toimii hyvin ja on selkeästi asia, jossa he ovat onnistuneet.  

[minusta] se toimii, toimii hyvin. Se on se on kaikkien ,nyt puhun yleisesti että se 
on siellä ekstranetissä niin ne tiedot on kaikkien saatavana. Sitten on näitä  
Teams-juttuja, joissa käydään näitä asioita läpi. Siis kaikille liikennöitsijöille, 
jotka ovat Matkahuollon palveluja käyttävät niin niitä on siellä saatavana sitä 
tietoa että sitä kyllä jaetaan nyt monia eri kanavia pitkin. Ja se on hyvä asia. 
(Haastateltava 1.) 

 
 

Se on siinä. Siinä rajamailla se ymmärrys 

 

Matkahuolto pyrkii lisäämään omaa ymmärrystään liikennöitsijöiden arjesta ja ajatuksista, siksi 

tämä tutkimuskin on tehty. He ovat kiinnostuneita kuulemaan, mitä liikennöitsijät ajattelevat ja 

toivovat. Matkahuollon tahtotila lisätä ymmärrystä on huomattu selkeästi myös 
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liikennöitsijöiden keskuudessa ja sain haastatteluissa palautetta, että jo näiden haastattelujen 

tekeminen osoittaa sen, että Matkahuollossa todella ollaan kiinnostuneita heistä.  

[ja] niinkuin tämäkin asia. Nyt niinku osoittaa niin niin Matkahuolto on oikeasti 
kiinnostunut siitä mitä mitä liikennöitsijät haluaa ja miten he minkälaisia 
palveluita he tarvitsee, että he pystyisi niinku vastaamaan siihen ja toimimaan 
niinku aidosti yhteistyössä. (Haastateltava 4.)  

Positiivinen asia on siinä se, että vanha matkahuolto on kiinnostunut miten 
liikennöitsijät  toimii. Ja miten siis tai mitä liikennöitsijät ajattelee ja mitä 
liikennöitsijät toivoo, että tämä olisi 10 vuotta sitten ollut ennenkuulumatonta. Ja 
sen voin vielä lisätä, että Matkahuolto on niin sanotusti kyllä laskeutunut paljon 
alaspäin siitä jalustasta missä se on ollut  aikoinaan ja tuota.  (Haastateltava 1).  

 

On kuitenkin selvää, että ymmärrystä ei rakenneta hetkessä. Aineistoistani voi tulkita, että 

liikennöitsijät kokevat, että Matkahuollon kehitystyö on osittain vielä organisaatiolähtöistä eikä 

asiakaslähtöistä ja kehitystä tehdään Matkahuollon kokemusten ja ajatusten kautta. 

Liikennöitsijöiden toimintaympäristöä ja liiketoiminnan tarpeita ei huomioida osana 

kehitystyötä. 

Musta tuntuu että ymmärtävät yhä enemmän ja enemmän ja tahtotila on nyt 
ymmärtää, mutta on monia asioita edelleen, joita ei ei ymmärretä ja tavallaan se 
se kokonaisuus missä niinku liikennöitsijät toimii, että siellä on muutakin kuin se 
Matkahuollon vaikka Matkahuolto tarjoaakin aika ison osan osan. (Haastateltava 
4). 

Se on siinä. Se on siinä rajamailla (se ymmärrys) (Haastateltava 2).  

No kyllä välillä vähän tuntuu tietyissä asioissa, että ei ymmärrä. Että varsinkin 
niinku viittaan tähän raportointiin, että totta kai meidän pitäisi saada tietää 
niinku ilman isoja lisämaksuja, että mitä meidän niinku autosta kulkee porukkaa. 
Koska sen kautta me pystytään kehittämään sitä omaa liiketoimintaa ja nähdään 
että tarvitaan vaikka tällä linjalla missä kulkee, sanotaanko, että tälllä linjalla 
kulkee 10 ihmistä niin viidenkymmenen henkilön bussia. (Haastateltava 6.) 

 

Yksi haastateltavista antoi konkreettisen vinkin siitä, miten palvelumuotoilun metodit voisi 

ottaa osaksi Matkahuollon kehitystyötä. Hän ehdottaa, että kehittäjät menisivät aivan 

rajapintaan tarkkailemaan, mitä linja-autossa tapahtuu ja miten Matkahuollon palveluita 

käytetään, jotta he saisivat syvällisempää ymmärrystä liikennöitsijöiden arjesta. Ehdotus liittyy 

tosin vahvasti rahastuslaitteeseen ja rahdin käsittelyyn, mutta ajatuksena se on minusta 
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oikeanlainen. Jotta kehitys olisi asiakaskohtaista ja -lähtöistä, asiakkaat ja kumppanit tulisi 

osallistaa siihen.  

Kyllä se siitä pikkuhiljaa alkaa tuntea paremmin ja paremmin, mutta kyllä niinku 
jollaikin lailla vähän tuntuu että joku aina joku joku esimerkiksi tuo rahtipuolen 
oikein sitä taida ymmärtää ja ja sitten tämä tämä lippukysymys niinku, että millä 
lipulla minkä näköiseen vuoroon, että ostoliikenteeseen Matkahuolto lipulla ja 
muuta, näistä asioita ne ei niinkun tajua. Eikä eivät oikeastaan voikaan tajuta, 
koska he ei ole niitten kanssa joutunut tekemisiin. Ja, mutta se tietämys kyllä 
lisääntyy koko ajan ja ja ja sama se lisääntyy nyt tämän pron myötä kun me 
annetaan palautetta siitä, että mitä kuljettaja tekee niin ja mitä sen täytyy tehdä 
mitäkin asiaa niin. Eli tuota kyllä se sieltä pikkuhiljaa parantuu, mutta siellä siis 
niinku sanoin aluksi siellä on ollut ongelmana se, että kun siellä ei ole ketään ketä 
olisi nähnyt linja-auton livenä ja ja  sen takia niin voisipa olla ihan hyvä että ne 
joskus menisivät vaikka katsomaan,  mitä se kuljettaja tekee nyt niinku rahdin 
käsittelyssä mitä se tekee ennen lähtöä? Mitä se tekee asiakasrajapinnassa just ku 
se rahastaa, saisivat sitä tietoa lisää ja oppisivat yhä enemmän siitä kuljettajan 
ammatista että millainen se on se on eikä pahaa tekisi vaikka mennä tämmöiselle 
talvikelillä vaikka vähän mukaan tuonne liukumaan yksi linjasivu jonnekin. 
Näkisivät oikeaan, että mimmoisia ne lipunmyynti tilanteet on, minkä näköisiä ne 
kysymykset on asiakkailta, mitä sieltä proosta voisi olla lisätietoa saatavana noin 
niinku yleistietoa ja muuta tämmöistä. (Haastateltava 3.)  

 

Liikennöitsijöiden asiakastyytyväisyyskyselyssä (2022) on nähtävissä, että vuonna 2022 

liikennöitsijät kokivat, että Matkahuolto ymmärtää huonommin heidän liiketoimintaansa kuin 

edellisenä vuonna. Tässä ilmiössä on kyse rahdin muutoksesta: osa rahdista siirtyi 

rekkakuljetuksiin, koska rahdin volyymi on kasvanut ja samalla korona lopetti monia linjoja.  

Matkahuolto joutui tekemään tämän oman asiakkaidensa vaateista johtuen ja sitten 
toisaalta tietyllä volyymiväleillä, ei me busseiilla pystyttäis kuljettamaan niitä 
(Haastateltava 5).  

 

Rahdin kuljetukseen liittyvään muutokseen Matkahuolto saa tyytyväisyyskyselyssään (2022)  

suoraa palautetta, esimerkiksi: "koittakaa muistella miksi ja mitä varten MH on perustettu", 

"matkassa- systeemi on hyvä, mutta kun puhutaan liiketoimintaa tukevista asioista, niin rahtien 

poisto busseista aiheutti enemmän vuorojen lopetuksia kuin korona", "Matkahuolto ei ole enää 

yhteistyökumppani, vaan paha kilpailija, esim. rahdit siirretty kuorma-autoihin sielläkin, missä 

linja-autoja vielä on" ja ”matkapalveluiden osalta kyllä [pystymme tarjoamaan tarpeita 

vastaavia ratkaisuja], rahdin kuljetus kuorma- autoilla ei tue linja-autoyritystä”. Kuten 

aikaisemmin tässä tutkimuksessa on todettu: jos matkustajia ei ole paljon mutta on rahtia, 
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liikennettä voidaan pitää yllä. Jos kumpaakin on vähän, liikenne ei ole kannattavaa, jolloin se 

täytyy lopettaa. Omassa aineistossani tämä rahdin muutos tulee selkeästi esille. Liikennöitsijät  

näkevät, että Matkahuolto ei ymmärrä rahdin merkitystä esim. pohjoisemmassa Suomessa 

toimiville liikennöitsijöille. Tämä joidenkin mielestä eteläpainotteinen kehittäminen tuli esille 

myös Matkahuollon mielikuvaa käsiteltäessä.  

Linja-autoliikenteen tällä harvaan asutulla alueella tosiaan kulmakivi on se, että 
siellä on sekä matkustajat että rahti. Jos jompikumpi näistä jää pois niin silloin sitä 
ei ole kumpaakaan. Ja yhteyksien säilyttämisen kannalta on se rahti tärkeää. 
Rahdin kuljettamisen takia on tärkeää, että on matkustajia. Sanotaan niin että se 
on sen toiminnan edellytys puolin tai toisin pelkkä rahti, ei se ei ruoki liikennettä, 
se ei kannata ja elikkä matkustus jos sitä on vahvasti, tosi paljon, niin se riittää 
kyllä ilman rahtia, mutta kun sitä ei ole. (Haastateltava 1.)  

[kyllä] X.X pääsi ainakin tuota se kyllä ymmärsi nyt tuota kun tämä hybridimalli 
tosiaan sinne rekka meinasi tuhota, vallata koko Suomen tuota niin niin.Niin 
sitten se se kyllä tuota ainakin vaikutti, että se on niinku tosi ymmärtäväisen 
tuntuinen oli siinä asiassa, mutta piti ensin ottaa niinku tavallaan kovaa kovaa 
vasten. Ei siellä välttämättä ymmärretä. Ei valmiiksi ei ollut ymmärrystä, se tuli 
vasta sitten se ymmärrys kun tuota otettiin tosiaan niinku  kovasti yhteen niin 
sinne päin yhteyttä niin niin useampi liikennöitsijä meillä tässä on, mentiin 
porukalla tässä asiassa. Kyllä se on niin, että eteläpainotteinen että siellähän 
ajatellaan vain niinku saan kilometrin säteellä tätä toimintaa. (Haastateltava 2.)  

 

Rahdin muutos on vaikuttanut suoraan liikennöitsijöiden luottamukseen Matkahuoltoa kohtaan 

ja ajatukseen siitä, että Matkahuolto ei halua ymmärtää heitä tai tukea heidän liiketoimintaansa. 

Palaan tähän vielä kumppanuutta käsittelevässä luvussa. Ongelma on osittain molempien, niin 

liikennöitsijöiden kuin Matkahuollonkin. Matkahuollon tulee toimia tehokkaana kumppanina 

myös heidän rahtipalvelujaan käyttäville asiakkaille ja taata nopeat ja toimivat toimitukset, 

mutta samalla heidän pitäisi sitten pystyä huomioimaan liikennöitsijät. Liikennöitsijöiden tulisi 

taas ajatella asiaa laajemmin, ja yhdessä Matkahuollon kanssa he voisivat pohtia ratkaisuja 

siihen, miten rahtia voitaisiin edelleen kuljettaa linja-autoissa niin, että se vastaisi molempien 

tarpeisiin. Ymmärryksen ja kumppanuuden rakentaminen tässä asiassa lähtee yhteistyöstä ja 

molemmin puolisesta kuuntelemisesta.  

[mä] koitan niinku kertoa sen niin että ei se ole X:n syy jos joku homma ei onnistu 
tai ei se ole kenenkään syy vaan me ollaan yhteisessä kusessa ja asiat kehittyy niin 
kuin niitä kehitetään elikkä kehitetään siihen suuntaan, mikä olisi se meidän mieli, 
niin sitähän taas kukaan muu ei tiedä jollei sitä kerro nille ihmisille ja jos sen 
kertoo saatanan ja perkeleen kanssa niin ei siitä tule yhtään mitään. Paljon 
kivampi keskustella näin, että kato kun meillä on nyt tämä probleema, että mitä 
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nyt tehtäisiin. Onko sinulla mitään käsitystä asiasta? Eikä se ole X:n syy, jos joku 
asia ei onnistu. Ei se ole. Ei se ole Z:n syy. Ei se ole kenenkään syy vaan vaan 
vaan tuota. Noin siinä vaan täytyy jäljittää jotenkin ja löytää se miten se 
kehitetään. (Haastateltava 3.)  

 

Mielestäni halu ymmärtää liikennöitsijöitä ja heidän tarpeitaan kumpuaa halusta kehittää 

ratkaisuja, jotka tukevat heidän liiketoimintaansa, koska kuten haastateltava sanoi, Matkahuolto 

on samassa veneessä liikennöitsijöiden kanssa. He ymmärtävät, että palvelujen tulee palvella 

niiden käyttäjiä, ja se vaatii ymmärrystä - eritoten arjen käytänteiden ymmärrystä. Ottaen 

kuitenkin huomioon monen liikennöitsijän historian, asioiden muuttaminen ja niiden 

kehittäminen vastaamaan tämän päivän vaatimuksia, ei ole missään nimessä helppo työ. Kuten 

joku haastateltavista totesi, Matkahuolto on valmiimpi tekemään muutoksia ja kehittämään 

asioita kuin liikennöitsijäjäärät. Yhteistyön kautta voidaan kuitenkin löytää uusia 

toimintamalleja hoitaman "vanhat" asiat nykyajan vaatimusten mukaisesti. Tämä on 

kumppanuuden tärkeimpiä elementtejä ja tavoitteita: kehittää yhdessä ratkaisuja, jotka 

mahdollistavat molempien liiketoiminnan jatkumisen muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Tämä vaatii aktiivista vuorovaikutusta Matkahuollon ja liikennöitsijöiden välillä. Tämän 

teeman tarinallinen yhteenveto löytyy seuraavalta sivulta. Matka on jatkunut ja jatkuu.  
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5.5 Kumppanuus 

Matkahuolto on tosi tärkeä kumppani. Se oli ylivoimaisesti meidän tärkein 
kumppani, jollei ole Matkahuoltoa, tuskin on meitäkään, koska me turvaudutaan 
kaikessa palvelussa Matkahuollon lippuihin, aikatauluhakuun rahtipalveluihin. 
Niinku mä aluksi sanoin, niin me ollaan niinku kahvaa myöten 
Matkahuoltolainen. Meillä ei oikeataan, kun meillä ei ole mitään itsellä 
tämmöisiä lippukauppa ja muita, niin sen takia. Ne on melkein tärkein mitä meillä 
on. (Haastateltava 1.)  

 

Viimeisessä analyysiluvussa hahmotetaan sitä, millainen kumppani Matkahuolto on ollut 

liikennöitsijöille ja miten tuota kumppanuutta on toteutettu. Lisäksi hahmotellaan sitä, miten 

kumppanuutta voisi kehittää tulevaisuudessa ja mitä se voisi sisältää nykyisten asioiden lisäksi. 

Miellän kumppanuuden yhteistyöksi sekä viestinnäksi, jonka tarkoituksena on saavuttaa 

molemminpuolista hyötyä.  

No siis sehän tarkoittaa puolin ja toisin sitoutumista, sitoutumista ja sitouttamista. 
Siitähän se lähtee se kumppanuus minun ymmärtääkseni niinku sitähän se 
tarkoittaa. Nähdä toinen toisilleen tarpeelliseksi. Joo, joskus on ollut, sehän on 
yhteistyötä ja mä olen joskus sanonut yhteistyöstä semmoisen määritelmän, että  
tuota minun mielestä yhteistyö on sitä, että mitä palvelua minä voi tarjota, että 
tuo vastapuoli hyötyy siitä minun palvelusta. Pääsitkö kiinni ajatuksesta?  Niin 
silloinhan ollaan yhteistyössä niinku siinä ytimessä. Minun palveluni pitää olla 
niin kiinnostava sille toiselle osapuolelle, että hän hyötyy siitä minun palvelusta. 
(Haastateltava 1.)  

 
 

Myrskyjä, kukoistusta, lämpöä, luottoa ja vähän eripuraa 

 

Pyysin jokaista haastateltavaa kuvailemaan Matkahuoltoa kumppanina esittämällä 

kysymyksen: "Jos matkahuolto olisi puolisosi, millainen teidän parisuhteenne on ollut ja on?" 

Vaikka kysymys on aseteltu siten, että siihen voisi vastata kuvailevasti ja vertauskuvallisesti, 

en saanut paljoa sen kaltaista aineistoa, vaikka olisin sellaista tähän juuri toivonut.  

Kyllä se on ollut ihan hyvä sitten. Se on nyt parantunut paljon, kun nämä henkilöt 
on vaihtunut ja nyt sinne on tule sitä digiosaamista ja kaikenmaailman änkyrät on 
poissa niin niin niin siellä ei ole yhtään semmoista vaikeaa tyyppiä tällä hetkellä, 
että että tuota kyllä se parisuhde mun mielestä kukoistaa tällä hetkellä oikein 
hyvin. (Haastateltava 3.) 
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No ehkäpä on ollut ainakin semmoinen etääntynyt, omissa oloissa ja välillä tulee 
jotakin tietoa asioista. Nyt vähän pikkuhiljaa rupeaa lämpenemään uudestaan. 
(Haastateltava 6.) 

Ja tota no mulla nyt taas historiaa kun se 4 vuotta vähän päälle niin se on aika 
lyhyt aikajakso mutta se mitä olen ymmärtänyt niin on historia on ehkä ollut aika 
myrskyisäkin on jossakin kohtaa elikkä tämä tietynlainen vanhoilllisuus, 
tietynlainen perinteinen ajattelu on ehkä niinku vähän törmännyt. Törmännyt sitte 
siihen, että liikennöitsijöille on ollut sitä sitä kehittymistarvetta ja jaa sitä 
eteenpäin menemisen tarvetta. Mutta tuota niinku tuossa juuri äsken jo juteltiin, 
niin niin tavallaan parempaan mennään niinku koko ajan ja että Matkahuollolla 
on se halu niinku ymmärtää sitä liikennöitsijöiden tarvetta ja mitä minkälaisia 
palveluita pitäisi tuottaa ja miten niiden pitäisi toimia, että ne palvelee niitä 
liikennöitsijöitä. (Haastateltava 4.) 

 

Nämä kuvailut kaikki antavat samankaltaisen viestin: suhde on ollut pitkä ja siihen on mahtunut 

monenlaista, kuten pitkiin kumppanuuksiin kuuluukin. Väljähtynyt suhde on myös nyt saanut 

uuden piristysruiskeen ja pinnan alla sykkivät lämpimämmät tunteet. Yhteinen halu kehittyä on 

huomattu ja aaltopituudet ovat asettumassa samoille tasoille. Se, että ongelmat ensimmäisessä 

aineistositaatissa henkilöityvät "vaikeisiin tyyppeihin" ja "änkyröihin", alleviivaa sitä, että 

kumppanuudessa kuten asiakaspalvelussakin asiat henkilöityvät ihmisiin, eivät Matkahuoltoon 

organisaationa. Tämä on mielenkiintoinen aspekti. Ongelmana ei ole ollut Matkahuolto vaan 

ihmiset siellä. Tässä mielestäni nousee esille taas eräänlainen menneisyyden painolasti, joka 

vaikuttaa vieläkin näkemyksiin.  

Seuraavassa aineistositaatissa mielestäni kuvataan kumppanuussuhdetta monipuolisesti ja 

vertauskuvallisesti ja avataan jo aikaisemmin esille tullutta ajatusta siitä, että liikennöitsijöiden 

mielestä Matkahuolto kehittää joitakin asioita organisaatiolähtöisesti miettimättä ollenkaan 

heitä kumppaneina.  

[se] on tällainen hyvin stabiili, tietyllä tavalla luottamukseen perustuva, jota 
sitten aina välillä kopastaan pistokokeella, sieltä löytyy vähän epämiellyttäviä 
ylläreitä, joista voi tulla hetkellinen ryppy rakkauteen. On ehkä ollut se aiempi, 
että se on vain, että Matkahuolton on siinä ja hoitaa nää tietyt palvelut ja piste. 
Nykyisyydellään se on ehkä, miteköhän tätä nykyisellään lähtis luomaan.. 
matkapalveluiden osalta ollaan menty syvempää kumppanuuteen, välillä 
muistetaan jutellakin keskenään, mutta sitten taas paketti palveluiden puolella 
niin kyl siellä varmaan välillä jo miettii, että pitääkö lusikat laittaa jakoon vai ei.  
Et tietyllä tavalla siellä Matkahuolto on hyvin dominoiva puoliso, joka ei kuuntele 
toista puoliskoaan, tää on niin kuin bussiyrittäjän näkövinkkelistä mut sit ku mä 
otan sen Matkahuollon ymmärryksen, ymmärrän taas, myös sen, että miksi 
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Matkahuolto tekee niinku tekee mutta se viestiminen kaikille sopimuskumppaneille 
niin sen eteen pitäisi tehdä vielä paljon enemmän työtä. (Haastateltava 5.)  

 

Tässä kohtaa palataan taas rahdinkuljetukseen ja siihen liittyviin muutoksiin. Ne olivat 

haastattelujen tekemisen hetkellä selvästi asioita, jotka ovat olleet liikennöitsijöiden mielissä ja 

aiheuttaneet tunteita, jotka ovat asettaneet Matkahuollon kumppanuuden kyseenalaiseksi ja 

vaikuttaneet suoraan liikennöitsijöiden luottamukseen Matkahuoltoon (ks. sivu 137). Tunteiden 

lämpenemisen jälkeen onkin noussut pieni kylmä rintama.  

[tää] on tavallaan sellainen mikä on huonontanut taas ehkä sitten yritysten 
haluava olla Matkahuollon kumppani, koska Matkahuolto tekee muutoksia aika 
nopeasti eikä ymmärrä sitä, että muutoksia varten bussiyritykset tarvitsisi 
kumminkin sen vähintään puolen vuoden ajan ja tavallaan luottamusta omalla 
kohdallani on sattunut hyvin monta kertaa, että Matkahuolto, niin kuin kuulunkin 
myöntää  itsenäisesti rahdin kuljetusoikeuksia, mut ne  muutokset tapahtuu hyvin 
nopeasti ja niistä ei informoida sille yritykselle ketä se koskee. Me huomataan 
yksi kaks, kun kuljettajat rupeaa puhumaan, että rahti on kadonnut autoista. Niin 
justiin sillä tavalla tuntuu että Matkahuolto ei itse ymmärrä vaikka sinne yrittänyt 
puhua paljon tätä että, se Matkahuolto ei ole kauhean luotettava kumppani, 
etenkään tolla rahdin kuljetuspuolella.  Ja missään nimessä ei ole avoin ja 
yrityksille ei ole tiedossa ne pelisäännöt, millä Matkahuolto pelaa..  Kyllä mä niin 
kuin itsekin voin sanoa että rahdin kuljetuksessa mä en Matkahuoltoon 
kumppanina voi luottaa… musta se ei ole reilua eikä avointa se toiminta… tässä 
tullaan siihen että Matkahuollolla on tosi vaikea lähteä hakemaan 
kaukoliikenteeseen kumppanuuksia tän rahdin muutosmallin kautta.  Se on 
kääntänyt monta kaukoliikennetoimijaa suhtautuun negatiivisesti Matkahuoltoon. 
(Haastateltava 5.)  

 

Sitaatin ydin liittyy muutoksiin liittyvään viestintään, joka on tärkeä osa kumppanuutta ja 

asiakassuhdetta - se on periaatteessa kumppanuuden käytäntöönpanoa. Kun tehdään muutoksia, 

jotka vaikuttavat liikennöitsijöiden liiketoimintaan, he kokevat, että heitä ei kuunnella tai 

huomioida eikä heille kerrota muutoksista oikea-aikaisesti. Tämä aiheuttaa luonnollisest i 

tyytymättömyyttä. Kolikolla on tietenkin kääntöpuolensa, kuten jo aikaisemmin tuli esille. 

Matkahuolto on ollut pakotettu kehittämään rahdin kuljetukseen uusia ratkaisua rahdin 

volyymin kasvamisen vuoksi. Ongelma ei välttämättä ole tehdyssä ratkaisussa, vaan siinä, 

miten se on tehty ja viestitty sekä siinä, miten osa liikennöitsijöistä on siihen suhtautunut. Kyse 

lienee molemminpuolisesta ymmärtämättömyydestä.  

No siis sanotaan niin, että niinku joo aluksi viittasin, että sillä sillä kohdalla on 
myös molemmilla tarkistamisen paikka omissa mielipiteissä ja suhtautumisessa. 
Liikennöitsijänhän näkökulmastahan ollaan siinä, että se liikenne menee siihen 
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aikaan kun se on mennyt 100 vuotta lainausmerkeissä. 100 vuotta eli aina on 
ajettu tällä ja passaako se sitten nykypäivän rahdin asiakastarpeisiin niin se on 
toinen juttu ja ja siinä tulee sitten se asia eteen että niitä joudutaan näitä 
korvaavia rahtikuljetuksia tekemään. (Haastateltava 1.)  

 

Rahdin kuljettamiseen liittyy myös sellainen seikka, että liikennöitsijät kokevat, että heiltä ei 

ole kysytty rahdin kuljettamiseen lisäkalustoa tai olisiko heillä tarjota keinoja siihen, että rahdin 

volyymin kasvuun voitaisiin vastata heidän toimestaan. He kokevat, että heidät on jätetty tämän 

keskustelun ulkopuolelle.  

[mitä] varten me ei tiedetä edes sitä, että koska Matkahuolto ostaa jotain 
tavaraliikennepalvelua jostain, miksei meiltä ei niinku kysytä? Mä sain mä sain 
yhden tarjouspyynnön 10 vuoden aikana nähdäkseni mistä mä tajunnut 
hevonpaskaa. Se oli niin huono. Ja nyt kun ne ihmiset on vaihtunut, niin nyt se on 
lähtenyt niinku alkuun. Ne on tajunnut sen että että meilläkin on halukkuutta 
tarjota muutakin kuin linja- autoja. Ei kaikki halua, mutta se on yrittäjän oma 
ongelma. Jos ei tarjoa ei tarjoa, mutta ei siitä voi huutaakaan enää sen jälkeen, 
että ei multa kukaan kysynyt. (Haastateltava 3.)  

 

Yhteenvetona totean, että kumppanina Matkahuolto on pitkäaikainen ja luotettava, mutta 

aineistoni näkökulmasta suhteessa on tapahtunut viime aikoina pieni kupru, jonka osa kokee 

isona takaiskuna. Luotettava kumppani on lähtenyt niin sanotusti sooloilemaan ja tehnyt 

muutokset parin dynamiikkaan keskustelematta siitä ensin kumppaninsa kanssa, eli pelisääntöjä 

on rikottu.  

 
Säännöllisen epäsäännöllistä 

Yhteyshenkilö puuttuu 

 

Kumppanuus on yhteistyötä, joten lienee oleellista hahmottaa, miten ja kuinka tuota yhteistyötä 

toteutetaan käytännössä. Itselläni ei ollut tästä muita ennakkokäsityksiä kuin ne, joihin olen 

omassa työssäni tottunut erilaisten kumppanuuksien ja asiakkuuksien ylläpidossa. Lähdin 

liikkeelle siitä oletuksesta, että kumppanuuksia hoidetaan säännöllisesti esimerkiksi 

jonkinlaisten ohjausryhmien kautta.  

Rahtiasioissa meillä on on tuota, onko se nyt kerran kuussa periaatteessa meillä 
on. Kokoontuminen ja tuota rahastuslaitteen osalta matkassa projektin osalta 
ollaan kerran kuukaudessa, me käyttäjät ja henkilökunta sieltä niin, että niitä 
jotka on siinä matkassa prossa mukana niin meillä on tämmöinen  Teams, jossa 
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me käydään läpi niitä hyviä ja huonoja puolia, kehitysehdotuksia ja 
häiriötilanteita ja tämmöisiä... Kaipaisin enempikin tähän matkustajapuolen 
lippupuoleen myös vastaavaa, siitä voisi olla ihan hyvää hyötyä kanssa siitä. En 
tiedä semmoinen voi voi jopa periaatteessa ollakin, mulla ei ole vaan tietoa siitä 
asiasta (1) 

No joo siis säännöllisen epäsäännöllisiä että nyt on joo viimeisin niin kuin ehkä 
viimeisen vuoden 2 vuoden sisällä niin me ollaan Matkahuollon kanssa niin kun 
kohtuullisen säännöllisesti kyllä joo palaverrattu eri teemoilla ja nää on tullut 
ihan Matkahuollon aloitteessa, elikkä sikäli sikäli kyllä niinku ihan ihan hyvä ja 
toimiva.(4) 

 

Yhteydenpitoa Matkahuollon suunnalta on, mutta se liittyy selkeästi enemmän palveluihin kuin 

yleiseen "Miten menee ja missä mennään" viestintään ja asiakkuuden/kumppanuuden 

hoitamiseen. Se, että viestintä ja yhteydenpito liittyvät palveluihin, on toisaalta myös haaste, 

sillä palvelut kuuluvat eri tiimeille eikä kenelläkään liikennöitsijällä ole ns. asiakasvastaavaa 

tai nimitettyä yhteyshenkilöä, joka hallitsisi kunkin liikennöitsijän kokonaisuutta. Esille nousee 

sama ilmiö kuin asiakaspalvelun parissa: ei tiedetä, kehen olla yhteydessä, ja sitten ollaan 

suoraan yhteydessä jonkin palvelun johtajaan.  

Sanotaanko nyt näin, että Matkahuollon osalta tällä hetkellä niinku haasteena on, 
että kehän mä otan missäkin liiketoiminta asiassa yhteyttä. Ookoo, selkeästi 
viestitetään että se on tämä liikennöitsijätpalvelut.fi, jonka kautta mutta että 
meilläkin esimerkiksi tulee, kun meillä on Matkassa Pro käytössä sitten on rahtia, 
me tehdään itse jonkin verran aikataulu ja -hinta päivityksiä suoraan Minfoon. 
Käytetään Minfon tietokantaa mutta oli jo niin monta ihmistä kenen kanssa kenen 
kanssa meidän pitää keskustella. Niin kuin ymmärrän sen, että ne on eriytyneitä 
palveluita mutta jotenkin toivoisin että olisi joku yksi henkilö, ei pelkästään se 
liikennöitsijäpalvelupiste.fi sähköpostiosoite jonka kautta saisi niinku 
problematiikkaa läpi käytyä ja ehkä niinku itsekin huomaa ihan turhan paljon 
sitten kuormittaa suoraan X:lle tai Z:lle asiota, jotka pitäisi ihan jotakin muuta 
kautta selvittää. (Haastateltava 5.) 

Ei periaatteessa niinku virallisesti. Okei, nyt meillä on ollut niinku tietyissä tuota 
niin esimerkiksi niin kuin X:n kaupungin kanssa on ollut, niinku uusi sopimus 
alkanut ja siellä on ollut lipputuotteiden ja muiden kanssa ongelmia. Niin meillä 
on ollut niinku siinä tavallaan yksi dedikoitu henkilöä, mutta että ei ole sellaista 
varsinaista. Yksi meidän niinku tavallaan asiakas vastaavaa tai tämän tyyppistä. 
(Haastateltava 4.)  

 

Mielestäni tässä Matkahuollolla on selkeästi mahdollisuus rakentaa jonkinlaista mallia siitä, 

miten kumppanuutta toteutetaan säännöllisemmin ja ohjatummin. Yksi vaihtoehto olisi nimetä 

asiakkuusvastaavat, jotka sitten toimisivat liikennöitsijöiden ja eri palvelutiimien välissä 
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kontaktipisteenä. Tästä kysyin mielipidettä haastateltavilta, ja se sai ihan positiivisen 

vastaanoton.  

No se riippuu juuri siitä tuota, niin tavallaan sen yhteistyön ja kumppanuuden 
laajuudesta elikkä tuota niin, mutta kyllä mä näen niinku esimerkiksi tässä 
kohtaa, että kun Matkahuollolla on kuitenkin niinku meidänkin suuntaan aika iso 
määrä palveluita ja asioita, niin kyllä olis varmasti hyvä ratkaisu. Se ratkaisisi 
osaltaan myöskin niinku tuota tavallaan tuota  yhteysongelmaa tai sitä mitä 
tuossa sanoi, että niinku se asiakaspalvelun osalta, että että kun ei tiedä aina 
mihin olla yhteydessä. (Haastateltava 4.) 

 

Aikaisemmin yhteydenpitoa on ollut enemmän kasvotusten, ja osalle tämä olisi edelleen 

mieluinen tapa olla vuorovaikutuksessa. Selvää on, että korona on vaikuttanut suuresti siihen, 

miten yhteyttä pidetään. Valtaosa yhteydenpidosta tapahtuu edelleen sähköisesti, mikä ei 

tarkoita sitä, että se olisi kaikkien mielestä hyvä tapa toimia. Osalle tällainen yhteydenpito on 

teknisesti liian haastavaa ja sitä ei mielletä samantasoiseksi kuin kasvotusten tapahtuvaa 

viestintää.  

Tuota nehän kulki täällä aina välillä tiedottamassa meille, kun meillä kerran 
kuussa oli kokous. Nyt meillä on enää 4 kertaa vuodessa sitten, että tuota etääntyy 
sillä lailla. Niin se varmaan oli vuoropuhelun helpompaa silloin kun oli 
semmoinen henkilö, joka kävi kiertämässä osastossa,  oli mukana Matkahuollon 
henkilö,  sille pystyy niinku kertomaan heti vasten kasvoja ja puhumaan asioista. 
Ne kerto, puhui mitä on tulossa ja sillä lailla, että se sillä lailla siihen varmaan 
ollut parempi sen tiedotus. Joka kuukausi kuului mitä oli tulossa uutta ja pystyisit 
ja reagoimaan siinä sitten, viestittää omia. Se on vähän vaikeampi alkaa 
sähköpostiin laittaa. Eikä tiedä oikein kukaan ihminenkään siellä on. Se on vähän 
etääntynyttä. Kuitenkin joku tietty alue ja siellä olisi semmoinen henkilö, joka 
kävisi liikennöitsijöiden kanssa paremmin sitä vuoropuheluna. Ja jopa voisi 
sanoa, voisiko se olla tosiaan, että se voi olla sieltä johtoportaasta, vaikka 
toimitusjohtajakin voisi tulla tähänkin kierroksella käymään. (Haastateltava 2.)  

 

Toinen haastateltava jatkaa tästä teemasta ja kertoo, että Matkahuollon järjestämissä Teams-

tietoiskuissa ei voi avautua omista asioistaan, koska asiat ovat kilpailuoikeudellisesti haastavia. 

Hän toivoo säännöllisiä tapaamisia, mutta yksityisesti, jolloin pääsisi kertomaan omia 

tuntojaan. Tämä mielestäni edelleenkin vahvistaa ajatusta siitä, että kumppanuutta tulisi 

toteuttaa säännöllisesti ja jonkun nimetyn henkilön kautta, ainakin isompien liikennöitsijöiden 

kohdalla.   
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 Elikkä minun mielestäni olisi ihan hyvä, että semmoisia keskusteluja olisi vähän 
useammin millä millä oltaisiin niinku joko näin teamsin välityksellä taikka sitten 
jopa ihan pöydän vieressä päästäisi niinku kertomaan niitä meidän tuntoja. 
(Haastateltava 3.)  

 

Toinen asia, josta puhuimme kumppanuuden toteuttamisen yhteydessä, oli se, että ovatko 

Matkahuollon ja liikennöitsijöiden väliset sopimukset saatavilla ja tarkisteltavissa jossakin 

sellaisessa muodossa ja paikassa, että ne toimisivat aina tämmöisten keskustelujen 

lähtökohtana. Eli olemassa olisi eräänlainen jaettu tietopankki, esimerkiksi pilvessä, josta 

kaikki sovitut asiat ja liikennöitsijöiden kehittämistoiveet löytyisivät helposti. 

Se olis aivan loistava, että sopimukset, että mä löytäisin ne yhdestä paikasta 
kaikki sopimukseni Matkahuollon kanssa,  ei ole sillä tavalla. Nyt on uutena tullut 
sähköinen allekirjoittaminen mutta aivan loistava idea olisi tuo. (Haastateltava 5.)  

 

Kumppanuutta kehittäessä Matkahuollon kannattaisi aivan ensimmäisenä pohtia, miten he 

haluavat itse kumppanuutta toteuttaa ja miten siitä saisi säännöllistä, hallittua ja tehokasta niin 

Matkahuollon kuin liikennöitsijöiden kannalta. Oleellista olisi myös hahmottaa se, pystyvätkö 

kaikki saamaan ja hankkimaan tietoa ilman kasvotusten tapahtuvaa kohtaamista. Selvä tilaus 

viestinnän ja yhteydenpidon säännöllisyydelle on olemassa. Aiheesta olisi myös hyvä kerätä 

lisää ymmärrystä ja kysyä, miten liikennöitsijät asian näkevät. Tässä asia jää vielä toteavalle 

tasolle: vuorovaikutusta ei ole tarpeeksi eikä oikein tiedetä kehen olla yhteydessä.  

 

Kumppanuuden tasot 
Kokonaisvaltainen palvelukokonaisuus 

Vuorovaikutus 

 

Seuraavassa vaiheessa pyysin liikennöitsijöitä kuvailemaan, millainen olisi 

ihanneyhteistyökuvio Matkahuollon kanssa ja miten he itse lähtisivät sitä kehittämään. 

Vastauksena tuli tietenkin esille monenlaisia yksityiskohtaisia toiveita esimerkiksi tietynlaisista 

lipputuotteista ja rahdin lisähinnasta, mutta kokonaisuuden kannalta ne eivät ole minusta 

oleellisia ja ne varmasti ovat asioita, jotka liikennöitsijät pystyvät viestimään suoraan itsekin. 

Selkeäksi teemaksi nousee ajatus siitä, että kumppanuudessa tulisi huomioita liikennöitsijän 

koko ja se, kuinka paljon heillä on käytössään Matkahuollon palveluita. Kumppanuudessa 
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voitaisiin ottaa huomioon se, kuinka paljon liikennöitsijät ovat mukana antamassa omaa 

panostaan Matkahuollon kehitystyöhön, eli kun antaa jotakin, saa myös jotakin.  

Tietenkinhän se on se kumppanuus. Nyt nyt puhun siis itsestäni. Tiedän, että tämä 
ei ihan kaikilla kaikilla ole samalla lailla ja samalla tasolla. Niin kumppanuus on 
varmaan meille ollut enempikin tai minä koen, että meillä on parempi 
kumppanuusyhteys kuin monella muulla liikennöitsijällä johtuen siitä, että tuota 
näitä näitä asioita on vuorovaikutteisesti pystytty hoitamaan, muun muassa se 
Matkassa Pro tämmöinen. Tämmöiset asiat  tekee sitä kumppanuutta. Ja sitä niin 
sanottua me-henkeä. Sitähän sitä pitäisi pystyä luomaan ja siihen kumppanuuteen 
juuri voisi sitten kuulua myös se, että jos kauppaneuvottelut etenis hyvin saatais 
sitä polttoaine alennus etuja ja tai muuta vastaavaa Matkahuollon asiakkuuteen. 
Tietyn tasoinen Matkahuollon asiakas ollut niin sille voitaisiin  tarjota sitten 
jotakin polttoaine etua tai muuta vastaavaa kuin se on neuvoteltu sen polttoaine 
yhtiön kanssa. Tästähän sitä kumppanuutta voidaan saada sitten aikaiseksi. 
Sitoutetaan puolin ja toisin. (Haastateltava 1.) 

Sitä mä niinkun vierastan, että kaikille on sama hinta koska mä niinku koen 
vääryydeksi sen että me ollaan täysin Matkahuollon varassa niin me maksetaan 
periaatteessa samalla tavalla ku sit on joku tämmöinen yrittäjä ku sooloile, että 
ottaa vaan vähän sieltä ja vähän täältä ja käyttää Matkahuollosta vaan joitakin 
palveluita, niin se saa sen samaan hintaan. Mun mielestä se kumppanuus homma 
tarvitsisi jollain tavalla saada niinku arvoon sillä lailla, että silloin olisi joku 
tämmöinen niin kuin etu että mä liimaan Matkahuollon mainoksia autoihin ja ja 
käytän kaikkia palveluita ja ja koitan olla aktiivinen vielä kertomaan, että mitä 
täällä tapahtuu mitä me tarvittaisiin. Kyllä mä niinku haluaisin et mä saisin jonkun 
näköisen edunkin siitä. (Haastateltava 3.)  

 

Polttoaine-etu tai ammattilaisdiesel oli asia, joka tuli esille haastatteluissa ja nähdään asiana, 

joka hyödyttäisi ja toisi liikennöitsijöille liiketoiminnallista etua. En osaa ottaa kantaa siihen, 

voiko Matkahuolto lähteä tällaista asiaa neuvottelemaan, mutta tuon esille liikennöitsijöiden 

toivomuksen siitä. Haastateltava laajensi ajastusta vielä ottamalla esille esimerkin Ruotsin 

tavasta neuvotella erityishintoja esimerkiksi varaosille tai vakuutuksille. Nämä edut olisivat  

olemassa tietyntasoisille kumppaneille, ei kaikille. Haaste on, miten määritellään eri 

kumppanuustasot, mutta tässä käytössä olevien palvelujen määrä lienee ratkaiseva.  

Matkahuolto voisi periaatteessa jopa sekaantua polttoaine myyntiin. Matkahuolto 
voisi sopia jonkin tietynlaisen tai siis tuota tietynlaisen hinnoittelun tai hinnan, 
joka koskee Matkahuoltoa, jotka haluaa siis Matkahuollon kautta sen polttoaineen 
ostaa. Elikkä mitenkä sanoisin fiksusti eli Matkahuolto voisi sopia tämmöisen 
superhinnan. Ruotsin puolella tämmöistä on, siellä ei ole Matkahuoltoa 
organisaatiota olemassa, mutta siellä on tämmöisiä yhteenliittymiä, jotka 
neuvottelee vakuutuksista, polttoaineesta, renkaista jopa varaosista tiettyihin 
liikeketjuihin, niin niillä on semmoiset spesiaalihinnat näille, jotka ovat siinä 
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puulaakissa mukana. Tämmöistä palvelua voisi muun muassa kehittää. 
(Haastateltava 1.)  

 

Liikennöitsijät näkevät myös, että kumppanuutta voisi kehittää tarjoamalla kokonaisvaltaista 

palvelupakettia, johon kuuluvat olemassa olevien palvelujen lisäksi myös esimerkiksi 

tilitoimistopalvelut. Tällöin kaiken saisi yhdestä ja samasta paikasta.  

Tilitoimistopalvelut tietenkin pelkkään bussifirmaan vois Matkahuolto järjestää. 
Jopa palkanmaksun voisi olla, että sieltä sitä kautta. Mitä enempi sitä tilitoimisto 
asiakasmassaa olisi Matkahuollolla, niin se olisi kuitenkin se osaaminenkin sitten 
tietynlaista. Se on syvää tai olisi mahdollisuus kehittyä hyväksi. Se on yksi mitä 
voisi miettiä sitten liikennöitsijöille tarjotaan tilitoimistopalvelut. (Haastateltava 
1.) 

 

Kumppanuusmallin kehittämisen osalta aineistostani tulee esille ajatus siitä, että on tärkeää 

hahmottaa, mitä ratkaisuja ja palveluja Matkahuollolla on tarjottavana ja mitä taas 

liikennöitsijät voivat tarjota Matkahuollolle, jotta se vaikuttaisi jollakin tasolla esimerkiksi 

ostettujen palvelujen hintoihin. Edelleen, kuten aikaisemminkin palvelujen parissa, nousee 

esille se, että palvelukatalogi on epäselvä (ks. s. 115).  

Lähtisi varmaan luonnostelemaan semmoista kumppanuussopimusta ihan, että 
mitä siinä on niinku saatavissa ja mitä siinä kummallakin puolella olisi 
annettavissa ja ja sitten sitten tota myöskin niinku sitä, että jotenkin niiden 
asioiden kautta niin niin voitaisiin muuttaa sitä rahaksi sitä. (Haastateltava 3.) 

Ensimmäinen mitä tehdään niinku ylipäätänsäkin missä tahansa asiassa tekemään 
niin tutustumaan siihen kenttään, että kuinka paljon siellä on niitä kumppaneita, 
minkälaisia ne kumppanit on? Pystytäänkö jollakin tavalla kategorisoimaan, 
luokittelemaan ja minkälaisia palveluita niille tarjotaan ja onko se niitten 
palvelutarjoama selvä ja selkeä ja onko se yhteistyö toimintamalli toimiva. Että 
pystytäänkö ne tyypittelemään, luokittelemaan ja luomaan niille omat 
(kumppanuusmallit)? Mitä mallit ja mikä on tavallaan se paras tapa vastata 
niinku kenenkin tarpeeseen ja onko se sit semmonen että onko siellä tota 
minkälainen se asiakaskanta? Millainen palvelutarjoama, mitä puuttuu tai mitä 
on liikaa. (Haastateltava 4.)  

 

Toinen elementti kumppanuusmallissa liittyy keskusteluyhteyteen ja sen kehittämiseen. 

Oleellista on se, että tässä painotetaan sellaista molemminpuolista kuuntelemista ja 

ymmärryksen hakemista, jossa kumpikaan osapuoli ei ole sanelevassa roolissa, vaan yhteistyö 
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olisi todellakin sellaista, josta kumpikin hyötyisi. Tämä liittyy kiinteästi kumppanuuden 

toteuttamiseen.  

Sellaista aitoa keskusteluyhteyttä, aitoa yhteistyötä. Elikkä sitä, että oikeasti niin 
kun yhdessä tehdään asioita ja niinku kuunnellaan niin kuin puolin ja toisin että 
mitä mitä mihin suuntaan asioita pitäisi viedä niin niin se on varmaan semmoinen 
millä millä tota niin pääsee aika pitkälle. (Haastateltava 4.)  

Semmoinen olisi varmaan aika hyvä semmoinen. Vähän niinku semmonen TO Do 
-lista tavallaan näiden suurten toimijoiden kanssa. Mun mielestä se olis niinku 
sitä kumppanuutta parhaimmillaan, että että tuota mekin ilomielin uhrattaisiin 
aikaa kyllä silleen et jos sit niinku tavallaan nää niinku sen to do -listan kautta 
niinku siitä tulisi pitkäjänteisempää siitä keskustelusta, että se ei olisikaan vaan 
tänään nämä asiat, huomenna nuo asiat vaan se pikkuhiljaa muotoutuu se lista 
niin että siinä joku joku teema tulee niin sitten sitä seurataan ja lähdetään 
kehittää eteenpäin. Se olisi kyllä erittäin hyödyllistä. Pidän itseäni kuitenkin 
kohtuullisen suurena toimijana matkahuollon piirissä niin niin olis niinku 
tavallaan varmaan annettavaa ja Matkahuollon olisi varmaan saatavaa siitä 
kyllä. Eikä missään tapauksessa kaikkien kanssa vaan vaan tämmöisten (isompien 
toimijoiden kanssa. (Haastateltava 3.)  

 

Yksi haastateltavista kiteyttää minusta osuvasti sen, mitä kumppanuudesta on 

kokonaisuutenaan aineistossani tuotu esille. Hän kiteyttää toiveet ja odotukset sekä sen, että 

kumppanuutta toteutettaisiin yhdessä samalla kehittäen molempien toimijoiden liiketoimintaa.  

Luottamus yleensä jatkuvuuteen ja toisen kunnioitukseen. Lisäbonuksia 
vastuullisuudesta. Palvelumaksut olisi volyymin mukaan eli isommalle 
kumppanille paremmat edut. Yksi yhteyshenkilö kaikkiin asioihin. Optimoitaisiin 
yhdessä matkustajia ja rahtia. Kenties liikenteenharjoittajalla olisikin tiedossa 
tarkat tulot. Matkahuollossa olisi tällainen taloushallinto osasto, josta me 
saataisiin ostaa vaikka meidän koko taloushallinto ja palkkahallinto olisi toimiala 
spesifi.  Semmoinen helppo lähestyttävä, vakaa. Joka ajaisi yrityksenkin etua siinä 
omassa toiminnassaan.  Ja niin kuin miettisi aktiivisesti, että kuinka voitaisiin 
saada parempaa tuottoa kuin aiemmin. Ja sitten se varmaan, että Matkahuolto 
olisi selkeä tavallaan kosketuspinta asiakkaaseen, että bussiyrittäjä voisi 
automaattisesti luottaa että on ajantasaiset, asiakaslähtöiset applikaatiot 
asiakkaiden käytössä. Mutta ihanne maailmassa autot saisi olla edelleen olla 
bussiyrityksen omissa väreissä että ei ole Matkahuollon värisiä. (Haastateltava 5.) 

 

Kysyin tämän jälkeen vielä tarkentavan kysymyksen ja tiedustelin, mistä haastateltava kokee, 

että luottamus jatkuvuuteen sekä toisen kunnioittamiseen syntyy. Sain vastauksena alla olevan 

sitaatin, joka on mielestäni yksinkertaisuudessaan lyömätön. Jos pelisääntöjä muutetaan ilman 
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keskustelua ja vuorovaikutusta, luottamus särkyy, mikä vaikuttaa suoraan kumppanuuteen ja 

koko suhteen dynamiikkaan.  

On selkeät pelisäännöt mikä mukaan kumpikin osapuoli toimii (Haastateltava 5.)  

 

Seuraavan sivun kuvassa olen tarinallistanut tämän viimeisen analyysiteeman yhteen 

visualisoituun kuvaan. Kaiken matkan varrella esille tuodun on tarkoitus lisätä tietoa, jonka 

avulla Matkahuolto voisi olla paremmin perillä siitä, mitä liikennöitsijät haluavat, ajattelevat ja 

tuntevat, sekä syitä näiden ilmiöiden takana. Tämän tiedon avulla he pystyvät paremmin 

löytämään ja erityisesti ymmärtämään ne ongelmakohdat, jotka kannattaisi ratkaista.  
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6. POHDINTA 
 

Työn päätavoite oli määritellä ne "oikeat" ongelmat, joihin Matkahuollon kannattaisi kiinnittää 

huomiota ja joita ratkaisemalla se voisi kehittää liikennöitsijöiden asiakaskokemusta? 

Konkreettisia haasteita, joita voidaan ratkaista esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin, ovat 

palveluihin liittyvät kehitystoiveet, esimerkiksi raportointi ja Matkassa Pro:n lisäomaisuudet, 

lisäksi tärkeätä olisi rakentaa selkeä palvelukatalogi. Asiakaspalvelun osalta asiakaskokemusta 

voidaan vahvistaa luomalla asiakaspalveluportaali ja näin varmistaa, että asiakaspalvelu ei 

henkilöidy toimihenkilöihin. Toisin sanoen voidaan hahmotella liikennöitsijöiden asiakaspolku 

ja siihen liittyvät kontaktipisteet. Kumppanuuden osalta näen selkeänä muotoilun kohteena 

kumppanuusmallin, joka voisi perustua erilaisiin kumppanuustasoihin, joihin voidaan 

määritellä kuuluvaksi erilaisia palveluja ja/tai etuja. Lisäksi kumppanuuden kohdalla 

liikennöitsijöillä on selkeä tarve omalle yhteyshenkilölle ja säännölliselle vuorovaikutukselle.  

Mutta entä sitten ne muut, abstraktimmat haasteet, jotka liittyvät asenteisiin, tunteisiin, 

mielikuviin ja esimerkiksi luottamukseen? Siis niihin hyvin inhimillisiin asioihin, jotka 

vaikuttavat siihen, miten liikennöitsijät suhtautuvat Matkahuoltoon. Miten muotoillaan ja 

ratkaistaan haaste siitä, että kaikilla liikennöitsijöillä ei ole samanlaista kyvykkyyttä tai halua 

ottaa vastaa muutoksia - varsinkaan siinä tahdissa kuin nykydigitalisaatio niitä heille tuo? Miten 

voidaan saada liikennöitsijät irti menneestä ja aikaisemmista toimintatavoista? Miten voidaan 

huomioida ajatus siitä, että ala ei kukoista kovan kilpailun vuoksi ja asian ratkaisemiseen 

toivottaisiin lainsäännöllistä muutosta tai sääntelyä. Miten voisi lähestyä haastetta siitä, että 

Matkahuollon oma mielikuva itsestään on negatiivisempi kuin liikennöitsijöillä? Miten 

rikkoutunut luottamus korjataan? Voiko näitä asioita muotoilla ja ratkaista palvelumuotoilun 

keinoin? Itse näen, että yllä luoteltujen asioiden ratkaisemista huomattavasti tärkeämpää on se, 

että Matkahuolto tietää ja tunnistaa nämä asiat, koska se auttaa heitä ymmärtämään 

liikennöitsijöitä ja omaa toimintaansa paremmin. He myös tunnistavat paremmin ne esteet, 

jotka saattavat muodostua haasteeksi kehitystyön varrella.  

Olen esitellyt tämän tutkimuksen tulokset Matkahuollolle tammikuussa 2023 näyttäen heille 

kunkin analyysilopun lopussa olevat tarinalliset piirrokset, toki samalla selittäen auki kutakin 

elementtiä. Matkahuolto oli erittäin tyytyväinen tutkimukseni lopputuloksiin, ja he totesivat, 

olleensa tavallaan tietoisia monista näistä asioista, mutta niitä ei ole koskaan aikaisemmin 

sanoitettu heille ja tehty ymmärrettäväksi siten, että yksittäiset asiat tulevat esille selkeänä 
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kokonaisuutena. Arvokkaan tutkimuksesta heidän mielestään tekee se, että minä heidän 

organisaationsa ulkopuolisena henkilönä olen päässyt näin syvälle liikennöitsijöiden 

maailmaan ja tuon esille asioita, jotka auttavat heitä ymmärtämään liikennöitsijöiden ajatuksia 

ja asenteita. Erityisen tärkeää on, että ääni on liikennöitsijöiden. Tutkimukseni teki 

liikennöitsijöiden kokemuksista ymmärrettävämpiä, ja siihen tämä tutkimus tähtäsi. Olen itse 

hyvilläni, että Matkahuolto tarjosi minulle tämän mahdollisuuden ja että he arvostavat kerättyä 

ymmärrystä, vaikka se ei sinällään vielä ratkaise mitään. He ovat kuitenkin nyt hitusen 

paremmin perillä siitä, mitä liikennöitsijät haluavat ja millaisia asioita heidän tulisi ratkaista. 

Tutkimukseni tulokset ovat myös linjassa niihin asioihin, joita Matkahuolto on löytänyt omissa 

tutkimuksissaan, joita he ovat tehneet käynnissä olevaa brändityötään varten. Tutkimuksessani 

esille tulleita asioita on määritelty Matkahuollon ja liikennöitsijöiden syvemmän 

kumppanuuden kulmakiviksi Matkahuollon brändiopuksessa1, mikä osoittaa sen, että löydetyt 

asiat ovat oleellisia ja merkityksellisiä (Matkahuolto 5, 2022, s. 88;125–128).  

 

Pääsinkö minä perille? 

Tämän työn yksi päämäärä oli selittää ja kuvata sitä, miten etnografi ajattelee. Etnografi 

ajattelee ääneen, kirjoittaa valinnoistaan, menetelmistään ja tunnistaa sekä tunnustaa osuutensa 

niin aineiston keruuseen kuin sen analysointiinkin. Etnografi on läsnä tekstissä. Se on tapa, jolla 

etnografi on perillä siitä, mitä hän tekee, miten tekee ja miksi tekee. Ja vaikka se on kauttaaltaan 

subjektiivista, se on objektiivisen tiedon tuottamisen edellytys, koska silloin lukijalle annetaan 

mahdollisuus ymmärtää, miten tulkintaan on päädytty. Kaiken tämän lisäksi etnografinen 

ajattelu on sitä, että oma ajattelu ja tekeminen otetaan tarkastelun kohteeksi (ks. s. 27). 

Kun pohdin kokonaisuutena tämän tutkimuksen tekoa, tunnistan monta asiaa, jonka olisin 

voinut tehdä toisin. Lähdin tekemään tätä tutkimusta oikeastaan ”pystymetsästä”: minulla ei ole 

ollut toimialasta tuntemusta enkä nähnyt kovin tarpeelliseksi myöskään hankkia sitä lisää, 

koska ajattelin, että olisi mielenkiintoista lähestyä aihetta ja aineistoa ilman kovinkaan suuria 

olettamuksia tai ennakkokäsityksiä. Näin todella kävi. Olin isosti eksyksissä pohtiessani sitä, 

mitä haluan tietää. Seuraavaksi taistelin sen kanssa, mitä minun tulee kysyä, että saan sellaista 

aineistoa, joka vastaa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tuntui, että en ymmärrä, mitä olen 

tekemässä. Tämän takia en omasta mielestäni onnistunut kovin hyvin avaamaan sitä prosessia, 

 
1 Sain opuksen nähtäväksi vasta sen jälkeen, kun olin esitellyt tutkimustulokset Matkahuollolle. Kumpikin taho 
oli päätynyt tutkimuksissaan samankaltaisiin tuloksiin, mikä validoi aineistoja.  



144 
 

jolla päädyin esittämääni haastattelurunkoon, tai miten rakensin juuri nämä teemat 

kuvastamaan kokonaisuutta. Näissä kohdissa tekemäni valinnat eivät ole kovinkaan selkeitä ja 

en osaa kertoa, miksi valitsin juuri ne kysymykset, jotka valitsin. Tavallaan toistan juuri sitä, 

mitä olen palvelumuotoilun laadullisessa tutkimuksessa kritisoinut: tehdään tutkimusta tai 

kerätään aineistoa, mutta ei tiedetä miksi (ks. s. 24). Luulen, että tästä johtuen en osannut rajata 

haastatteluja tarkemmin ja keräsin yhteen Pro gradu -tutkielmaan aivan liian ison aineiston. 

Miksi sitten en pysähtynyt ja alkanut tekemään tätä toisin? Syy löytyy aineistosta, ja koska tämä 

on aineistolähtöinen tutkimus, nojaan tässäkin pöyhkeästi aineistooni. Alla oleva sitaatti on 

ensimmäisestä haastattelusta, ja se on vastaus kysymykseeni siitä, mitä haastateltavalle jäi 

päällimmäisenä mieleen keskustelusta.  

Musta oli tosi hyvä ja et sä missään nimessä ole ymmärtämätön. Sä oot asian 
ytimessä (Haastateltava 5).  

 

Tämä viesti oli selkeä indikaattori siitä, että olin menossa oikeaan suuntaan ja siksi jatkoin 

matkaani. Prosessiin pitää vaan luottaa, kuten aina kuulee sanottavan keskellä 

palvelumuotoilun tuplatimanttia, kun suunta tuntuu hukkuvan.  Perille löytäminen on myös 

etsintää ja matkalla pitää harhailla, epäillä ja sitten tehdä päätöksiä. Mutta mutkista ja 

valinnoista pitää kertoa ja olla läpinäkyvä, ja tässä on se ratkaiseva ero etnografian ja 

muotoiluetnografian välillä: refleksiivisyys ja läpinäkyvyys. Läpinäkyvyyden vuoksi tuon esille 

myös pari asiaa, jotka jäivät mietityttämään minua. Kun etsitään ymmärrystä, tehdään valintoja 

siitä ketä kuullaan, ja samalla tehdään valinta olla kuulematta joitakin toisia. On siis monta 

liikennöitsijää, jota en ole kuullut. Tämä on seikka, joka olisi ollut erityisen mielenkiintoista 

ottaa osaksi tutkimusta. Olisi ollut mielenkiintoista haastatella joitakin pienempiä 

liikennöitsijöitä - miten he olisivat vastanneet kysymyksiin. Toinen asia liittyy aineiston 

tulkintaan ja siihen, että koska minulla on toimialasta niin hatara tietopohja, saattaa olla, että 

ohitseni on valunut paljon merkittävää tietoa tai olen ymmärtänyt asioita väärin. Olisi erityisen 

tärkeää, että tutkimusaineistoja lukisi useampi ihminen, jotta esitetyt tarpeet tulisivat  

mahdollisimman laaja-alaisesti ymmärretyksi. Muotoiluprosessin tutki ja määritä -vaiheissa 

tulisi siis aina miettiä, ketä ei kuulla ja mitä tarpeita me emme ymmärrä, ja etnografisten 

menetelmien vuoksi pitäisi kirjoittaa ne asiat myös näkyväksi. (Ks. Axbom, 2022.)  

Kaikesta huolimatta minä pääsin perille. Sain tehtyä tutkimukseni ja vastattua sen esittämiin 

kysymyksiin samalla tuoden esille sen, miten minä tutkijana vaikutan aivan kaikkeen. Voidaan 

myös pohtia, onko tätä tiedon rakentamisen prosessia tarpeen kirjoittaa auki niin tarkasti kuin 
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olen tehnyt. Mielestäni on, koska tämä on oleellinen osa sitä pohdintaa ja puntarointia, jota itse 

käyn palvelumuotoilun laadullisesta tutkimuksesta tuplatimantin ensimmäisissä, Tutki ja 

Määritä -vaiheissa. Kun pohdin koko tätä tiedonkeruun prosessia, tulee tunne, että jos emme 

todella palvelumuotoilun parissa enemmän mieti omaa osuuttamme tiedon rakentumiseen ja 

tuottamiseen, me saatamme tiedostamattamme muotoilla paljon asioita itsellemme, todellakin 

tietämättämme. Jos emme tutki, miten tutkimme, mitä me silloin teemme? Millaisia ratkaisuja 

tuotamme? Jos emme pysty määrittelemään sitä, miten määrittelemme, mihin ideamme 

perustuvat? Miten muotoilija siis ajattelee?  

 

Miten muotoilija pääsee perille? 

Hän ihan varmasti pääsee, mutta en tiedä miten, koska en ymmärrä vielä, miten muotoilija 

ajattelee. Tiedän, että hän haluaa tietää, mitä pitää ratkaista, ketkä ratkaisua käyttävät ja miten 

se tehtäisiin mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja sellaiseksi, että se aidosti tuottaa arvoa 

käyttäjälleen. Ajattelun painopiste on kuitenkin ratkaisussa, ja ratkaisun luomisessa korostuu 

mielestäni enemmänkin luovuus kuin taito tutkia. On huomioitava se seikka, että 

palvelumuotoiluprosessin alkupuolisko painottuu täysin laadulliseen tutkimukseen. 

Laadullinen tutkimus taas on tieteellinen menetelmä, ja sillä on omat standardinsa ja 

odotusarvonsa. Siksi peräänkuulutan tiedon rakentumisen prosessin avaamista ja kriittistä 

ajattelua mitä tulee palvelumuotoilun laadulliseen tutkimukseen. Olisi äärimmäisen tärkeää 

osata vastata miksi jokin ratkaisu on sellainen kuin se on. Koen, että palvelumuotoilun 

tutkimustavat johdattelevat ajatteluun, jossa kerrotaan mitä ja miten, mutta ei miksi. Haluaisin 

itse nähdä muotoilun kentän todella kehittyvän sellaiseksi, että muotoilutiimit olisivat oikeasti 

moninaisia ja tutkimustyötä tekisivät Löydä ja Määritä -vaiheissa esimerkiksi antropologit, 

etnologit, sosiologit ja tilastotieteilijät, ja sitten kun siirrytään enemmän muotoiluprosessin 

luovempaan Ideoi ja Tuota -osiin, korostuisi muotoilijoiden tekemä työ uusien konseptien ja 

ratkaisujen hahmottamisessa. Näen siis selvän eron etnografisessa ja muotoilullisessa 

ajattelussa. Ensimmäinen tähtää ymmärrykseen ja jälkimmäinen ratkaisuun. Nämä 

yhdistämällä oltaisiin aivan varmasti paremmin perillä, ainakin siitä, mitä on tehty ja miksi.  
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LIITTEET 
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Liite 2 

Kiitos, että saan tehdä tämän haastattelun. Matkahuolto on tunnistanut, että heillä 
voisi syvempi ymmärrys siitä, miten teidän kaltaisenne yhtiö kehittää toimintaansa 
ja miten Matkahuolto voi auttaa siinä. Matkahuolto haluaa saada syvällisempää 
tietoa siitä, millaisia palveluja te kaipaatte ja miten Matkahuolto vois kehittää 
olemassa olevia palvelujaan. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä teidän 
liiketoiminnastanne ja arjesta. Näin voitaisiin luoda parempi yhteistyömalli ja 
kumppanuus. Matkahuolto on valinnut muutamia mielenkiintoisia yhtiöitä ja niiden 
päätöksentekijöitä tähän tutkimukseen.  

/ 



 
 

Minulla on mielessäni 4 pääteemaa, joista haluaisin käydä keskustelua. Voimme 
aivan vapaasti poiketa näistä aiheista. Teemat, joita käsitellään ovat:  

Teema 1: Menneisyys – Nykyisyys – Tulevaisuus 
Teema 2: Liiketoiminta ja Matkahuollon palvelut 
Teema 3: Asiakaspalvelu ja asiakasymmärrys 
Teema 4: Kumppanuus 
 
Haluaisin kuulla juuri sinun oman näkökulmasi näihin teemoihin. Ei ole olemassa 
mitään mallivastauksia tai mielipiteitä, joita haluaisin erityisesti kuulla. Ei ole 
oikeita tai vääriä vastauksia tai mielipiteitä. Olen tässä vain kuulemassa, miten 
juuri sinä nämä teemat koet. Minä en ole missään nimessä teidän liiketoimintaa-
alueenne asiantuntija, joten saattaa tuntua, että kysyn itsestäänselvyyksiä tai 
typeriä kysymyksiä, mutta ymmärryksen rakentamisen kannalta, ne ovat minulle 
tutkimuksen tekijänä tärkeitä. En halua olettaa mitään, joten kysyn.  

Nämä keskustelut ovat luottamuksellisia ja näitä tietoja käsitellään sellaisenaan 
ainoastaan minun toimesta opinnäytetyössäni eikä niitä luovuteta muihin 
tarkoituksiin. Matkahuolto tietää keitä haastatellaan, mutta kaikki yhteenvedot ja 
aineistot, joita käytän julkisessa pro gradu työssäni anonymisoidaan, niin, että 
vastauksista ei voi päätellä yhtiötä tai henkilöitä. Sama tehdään Matkahuollolle 
esiteltäville tuloksille. Mikään ei tietenkään estä asioihin perehtynyttä 
Matkahuollon toimihenkilöä arvaamaan yhtiötä. Teen kuitenkin parhaani, että niin 
ei kävisi ja siksi annan henkilöille ja yhtiöille haastatteluaineistoa käsitellessäni 
heti pseudonyymit.  

Äänitän/tallennan haastattelun muistiinpanotarkoituksessa. Äänityksiä ei kuuntele 
kukaan muu kuin minä eikä niitä luovuteta kenellekään. Äänitykset sekä niistä 
tehdyt tekstilitteraatiot hävitetään, kun olen tehnyt graduni eli viimeistään 
elokuussa 2022.  

Haluaisin pitää keskustelun mahdollisimman rentona: minulla on kysymysrunko 
mietittynä, mutta tarkoituksena on pitää tämä keskustelunomaisena. Voisin aluksi 
kysyä jotakin sinusta ja teidän yrityksenne taustasta ja sitten siirrytään 
keskustelemaan teidän liiketoiminnastanne. Väistämättä puhumme samoista 
asioista useaan otteeseen ja eri näkökulmista, mutta keskustelu on aina 
poukkoilevaa.  

Voit minkä tahansa kysymyksen kohdalla sanoa, ettet halua vastata siihen ja silloin 
voidaan mennä eteenpäin. Voidaan myös kesken kaiken sopia, että pidetään lyhyt 
tauko, jos sellainen tuntuu hyvältä. Onko sinulla tässä kohtaa jotakin kysyttää? 
Voimmeko aloittaa haastattelun? 

 

  



 
 

Liite 3  

1. TEEMA: Menneisyys – Nykyisyys – Tulevaisuus 

- Voisitko kertoa minulle teidän yrityksen historian? Ja oman polkusi yrityksessä? Koska tulit töihin ja 

mitä olet tehnyt?  

Tehdään pieni aikamatka menneisyyteen.  

- Oliko ennen kaikki paremmin? Voit esittää tämän myös väittämänä: ennen kaikki oli paremmin 

• Tarkentava: Mikä oli paremmin? Miksi 
• Tarkentava: Mikä oli huonommin? Miksi? 

 Apukysymyksiä, jos tarvitsee  
• Oliko asiat selkeämpiä? 
•  Oliko matkustajia enemmän? 
•  Linjoja ja reittejä enemmän? 
• Vähemmän vaatimuksia? 
•  Vähemmän huomioitavia asioita? 
• Asiat olivat yksinkertaisempia? 
 

 

- Mitkä ovat olleet teidän toimialanne suurimmat muutokset? Jos verrataan nykyhetkeen?  

• Lisäkysymys: Miksi tämä on ollut iso muutos? Mikä muuttui?  
• Lisäkysymys: Mikä muuttui? 

- Mitä tekisitte toisin, jos voisitte muuttaa viimeiset 10–20 vuotta?  

Nykyisyys 

- Millainen tilanne teillä on tällä hetkellä? 

• Tarkentava: Koronan vaikutukset? 
• Lisäkysymys: Mikä on haastavaa toiminnassanne? 

 
- Mitkä ovat olleet suurimmat muutokset menneeseen?  
-  Miten näet, että joukkoliikenne on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana, kun mietit 
menneisyyttä ja tätä hetkeä 

• Tarkentava: Mistä muutokset sinun mielestäsi johtuvat? 

 
- Miten sinun mielestäsi matkustaminen on muuttunut, jos mietit menneisyyttä ja tätä hetkeä? 

• Lisäkysymys: Mitä ihmiset arvostavat? 
• Lisäkysymys: Mikä on tärkeää? 
• Lisäkysymys: Millaisia palveluja ihmiset kaipaavat, kun he matkustavat? 



 
 

 
- Miten viranomaisten toiminta näkyy ja vaikuttaa teidän toimintaanne tällä hetkellä? 

• Tarkentava: Ovatko vaatimukset muuttuneet tai kehittyneet? Miten? 

 
- Koetko, että Matkahuollon palveluita käyttämällä voit helposti tarjouksia Elyjen kilpailutuksiin? 
- Oletteko hakeneet julkista tukea toiminnallenne?  
- Miten työläänä koet liiketoimintasi kokonaisnäkymän (paketit ja liput) seuraamisen ja analysoinnin?  

• Lisäkysymys: Tarvitsetko siihen Matkahuollon apua? 

 

Tulevaisuus 

 

- Millaisena näet joukkoliikenteen ja bussiliikenteen tulevaisuuden? Miten se muuttuu tulevan 10 
vuoden aikana? 

• Uhat 
• Mahdollisuudet 
• Vahvuudet 
• Heikkoudet  

 
- Mitä trendejä on, jotka vaikuttavat teidän toimintaanne?  Vastuullisuus?  
- Millaiseksi matkustaminen muuttuu tulevaisuudessa?  

• Lisäkysymys:Mitä ihmiset haluavat tulevaisuudessa matkustamiselta? 

 
- Millaisena näet teidän liiketoiminnan tulevaisuuden?  

• Lisäkysymys: Onko teillä visioita tulevaisuuteen?  

 
- Uskotko, että Matkahuolto voi auttaa teitä näiden tulevien haasteiden ja muutosten kanssa? 
- Miten ihmiset saadaan busseihin? 

 

Yksittäisiä yksityiskohtaisia kysymyksiä 

- Miten tärkeänä oman liiketoiminnan kannalta näet lähimaksuominaisuuden, jossa matkan hinta 
määräytyisi jälkikäteen sen mukaan paljonko asiakas matkustaa autoissasi? 
- Miten tärkeänä pidät Matkahuollon valtakunnallisia lippuja? Mitä sinulle merkitsisi, jos 
viranomaiset alkaisivatkin hinnoitella kaikki liput itse (ml. peruskoululaiset, opiskelijat, varusmiehet)? 
- Näetkö MaaS / liikkuminen palveluna kehityksellä mahdollisuuksia itselle? Pidätkä tätä ovelta ovelta 
palveluketjun toimivuutta tärkeänä?  

 

 
Siirtymä: Nyt näyttää siltä, että olemme käsitelleet tämän teeman aika kattavasti…. (tauko) 

Haluaisitko lisätä jotakin?  



 
 

 

2. TEEMA: Liiketoiminta ja Matkahuollon palvelut 

Siirtymä: Nyt voitaisiin siirtyä teemaan, joka liittyy teidän liiketoimintaanne ja Matkahuollon 

palveluihin 

Matkahuolto mielikuva  

- Millainen mielikuva sinulla on Matkahuollosta?  

• Tarkentava: Kuvaile vielä kolmella sanalla nykyistä Matkahuoltoa 
 

Matkahuollon palveluiden pariin 

-  Mitä Matkahuollon palveluita/ratkaisuja teillä on käytössä?  

• Reitti- ja aikatauluhallinta (Minfo, koordinaattorit) 
• Nettilipunmyyntipalvelut 
• Matkakortille ladattavat lipputuotteet (ml. Clearing ja tilitykset) 
• Matkaketjut ja mobiililiput (Reitit&Liput) 
• MatkassaBasic -ajoneuvosovellus (maksuton) 
• MatkassaPro -palvelupaketti (sis. ajoneuvolaitepaketti & MatkassaPilvi) 
 Tarkentava: Jos käytössä ei ole Matkassa PRO palvelu? Mikä saisi teidät vaihtamaan 

tähän? 
•  Bussit kartalla -palvelu h. Asemapalvelut (mm. Taukotilat ja palvelut matkustajille) 
 Tarkentava :Miten näet reaaliaikaisen matkustajakokemuksen merkityksen? 

•  Lipunmyyntipalvelut Matkahuollon palvelupisteillä 
• Asiakaspalvelu matkustajille 
• Asiakaspalvelu liikennöitsijälle 
• Matkassa pilvi 

 

- Kuvaile lyhyesti millainen palvelu x on 

• Lisäkysymys: Onko palvelu hyvä tarkoitukseensa? Ratkaiseeko se mielestäsi ongelman, johon 

palvelu on tarkoitettu? 

• Lisäkysymys: Miten kehittäisit tätä palvelua, jos saisit itse vapaasti kehittää sitä?  

 

- Jos pitäisi valita yksi käyttämistänne palveluista aggressiivisen kehityksen kohteeksi, mikä se olisi?  

• Lisäkysymys: Miksi juuri tämä? 
• Tarkentava: Kerrataan vielä, miten kehittäisit tätä palvelua 

 



 
 

- Miten näet Matkahuollon digitaalisten palvelujen kehityksen kokonaisuudessaan?  
- Mitä Matkahuollon palveluita ette käytä, joista tiedätte? 

• Tarkentava: Miksi että käytä niitä?  
• Tarkentava: Mitä palveluita käytätte niiden sijasta? 
• Lisäkysymys: Jos syynä on hinta, oletteko tehneet vertailua paljon hinnoittelun välillä?  

 
- Mitä kilpailevia tuotteita on olemassa?  
 

• Miten arvoisit Matkahuollon tuotteiden laatua suhteessa kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin? 

- Onko sinulla kaiken liikenteen kertaliput myynnissä Matkahuollon kautta?  

• Tarkentava: Jos ei, mistä se johtuu, että ei? 

 

Palvelujen saavutettavuus 

 

- Koetko, että Matkahuollon tarjoamat palvelut ovat hankittavissa jokaiselle liikennöitsijälle? 

• Tarkentava: Suosivatko palvelut tiettyjä liikennöitsijäitä yhtiön koon tai liiketoiminta-alueen 
mukaisesti 

•  Lisäkysymys: Katsotko saavasi Matkahuollon palvelut käyttöösi "tasapuolisin ja 
syrjimättömin ehdoin" isojen yrittäjien kanssa? 

 

Yhteenveto 

 

- Koetko, että Matkahuolto pystyy tarjoamaan tarpeitanne vastaavia ja liiketoimintaanne tukevia 

ratkaisuja?  

- Koetko, että teidän nykyiset palvelunne ovat riittävät? Onko liiketoimintanne mielestäsi kunnossa?  
- Mitä liikennöitsijöille suunnattuja uusia palveluja toivoisit Matkahuollolta tulevaisuudessa? 
- Kuinka kohtuullisia Matkahuollon palvelujen hinnat ovat? 

• Onko hinta tärkeämpi kuin helppous? 

 
Siirtymä: Nyt näyttää siltä, että olemme käsitelleet tämän teeman aika kattavasti…. (tauko) 
 
 Haluaisitko lisätä jotakin? 

 

3. TEEMA – Asiakaspalvelu ja asiakasymmärrys 

Siirtymä: Voitaisiin siirtyä siis seuraavaan teemaan, joka liittyy Matkahuollon asiakaspalveluun ja 

asiakasymmärrykseen  



 
 

-  Onko asiointi Matkahuollon asiakaspalvelun kanssa on helppoa? 
- Miten olet yhteydessä Matkahuollon asiakaspalveluun? 

• Mitä välinettä/työkalua käytät? 
• Millainen prosessi heillä on käsitellä teidän pyyntöjänne?  

 

- Onko matkahuollon asiakaspalvelu hyvin saavutettavissa?  

• Kauanko joutuu odottamaan, että saat asiakaspalvelijan kiinni 

- Onko Matkahuollon asiakaspalvelu innokas auttamaan? 
- Ratkeaako ongelmat pikaisesti? 
- Kuinka hyvin Matkahuollon asiakaspalvelu on perillä asioista?  
- Onko saamasi tieto selkeää?  
- Mikä olisi itsellesi mieluisin keino ottaa yhteyttä Matkahuoltoon ja miksi? Saa esittää toiveen 
taivaan ja maan väliltä.  
 

- Miten kehittäisit Matkahuollon asiakaspalvelua?  

• Tarkentava: Mikä ehdottomasti pitäisi olla parempaa? 

• Tarkentava: Jos olisit itse töissä Matkahuollolla ja voisit kehittää heidän asiakaspalveluaan, 

mitä tekisit toisin? Mitä kehittäisit?  

• Lisäkysymys: Mikä olisi ihannetilanne?  

Viestintä 

- Mitä kanavia pitkin seuraat Matkahuollon viestintää ja tiedottamista?  
- Jos saisit valita, mikä tapa olisi sinulle paras tapa saada ajankohtaista tietoa Matkahuollosta ja sen 
palveluista. Miksi tämä? 

• Mikä olisi toiseksi paras tapa?  

- Minkä kouluarvosanan antaisit Matkahuollon viestinnälle kokonaisuudessaan? Miksi? 

• Mitä heidän tulisi tehdä, että arvosana olisi parempi? 

 

Asiakasymmärrys 

- Tuntuuko sinusta siltä, että Matkahuollossa ymmärretään teidän liiketoimintaanne?  

• Tarkentava: Ymmärtävätkö he teidän haasteitanne? 
• Tarkentava: Ymmärtävätkö he teidän toimintaympäristöänne? 
• Jos EI, mikä kertoo siitä, että ei ymmärretä – mistä sellainen tunne syntyy 



 
 

• Jos EI – mitä ei ymmärretä? Mitä tulisi ymmärtää?  
 

-  Oletteko te kertoneet näistä asioista Matkahuollolle?  

• Jos KYLLÄ, mikä sen tuntee luo, että Matkahuolto ymmärtää 

- Tunnetteko te, että teitä kuunnellaan Matkahuollossa?  
-  Tuntuuko sinusta siltä, että teidän tavoitteenne ja Matkahuollon tavoitteet ovat linjassa 
keskenään?  
- Voiko Matkahuolto auttaa teitä?  

 

Siirtymä: Nyt näyttää siltä, että olemme käsitelleet tämän teeman aika kattavasti….. (tauko) 

Haluatko lisätä jotakin? 

 

4. Teema: Kumppanuus 

Siirtymä: Voitaisiin siirtyä siis seuraavaan teemaan, joka liittyy teidän ja Matkahuollon väliseen 

kumppanuuteen 

- Millainen kumppani Matkahuolto on ollut ja on? Jos Matkahuolto olisi puolisosi, millainen teidän 
parisuhteenne on ollut ja on? 
- Tuoko kumppanuus Matkahuollon kanssa teille lisäarvoa? Millaista?  
- Miten kumppanuutta toteutetaan käytännössä?  
- Onko teillä matkahuollon kanssa mitään säännöllisiä kokouksia/palavereja? 

• Pitäisikö olla? 
• Jos on, toimiiko ne? Onko käytäntö hyvä?  
• Onko yhteiskäytössä olevia työkaluja?  
• Onko teillä yhteyshenkilö? 

 

-  Mitä odotat Matkahuollolta kumppanina tulevaisuudessa? 

• Miten kumppanuutta voisi kehittää, että se olisi toimivampi? 
 

- Millainen olisi ihanne yhteistyökuvio Matkahuollon kanssa?  

• Uhat 
•  Mahdollisuudet 
•  Vahvuudet 
• Heikkoudet  



 
 

 
- Jos olisi Matkahuollolla töissä ja vastaisit heidän kumppanuusmallinsa kehittämisestä, mitä tekisit ja 
lähtisit kehittämään ensimmäisenä? Miksi? 
- Miten näet, että Matkahuolto voisi auttaa, että ihmiset saataisiin busseihin?  
- Mitä tekisitte, jos Matkahuoltoa ei olisi?  

 

Yhteenveto 

- Nyt näyttää siltä, että olemme käsitelleet tämän viimeisenkin teeman aika kattavasti….. (tauko) ja 
saaneet haastattelun valmiiksi.  
- Tuleeko vielä jotakin mieleen? 
- Kerro vielä, mitä sinulle jäi tästä keskustelusta päällimmäisenä mieleen?  

 

Liite 4 

Ensimmäiseksi iso kiitos, että olet suostunut Haastateltavaksi tutkimukseeni, jonka 
teen Matkahuollolle. Tarkoituksena on syventää Matkahuollon ymmärrystä teidän 
arjestanne ja sen kautta rakentaa/kehittää kumppanuutta. X X oli sinuun 
yhteydessä tämän tiimoilta.  

Voisimme seuraavaksi koettaa löytää kalenteristasi haastatteluajan. Ehdotan, että 
haastatteluaikaa voisi etsiä tammikuulle 2022, koska nyt ennen joulua aikataulut 
lienevät tiukat. Miltä vaikuttaisi viikko 2 tai 3? Aikaa olisi hyvä varata 2 h. 
Voisitko laittaa minulle päiviä, jotka vaikuttaisivat mahdollisilta viikolta 2 tai 3, 
niin etsitään siitä sitten passeli.  
 
Haastattelun haluaisin pitää mahdollisimman rentona ja keskustelunomaisena. 
Voin tulla paikan päälle sinne, missä olet tai sitten voimme käyttää Teamsia tai 
jotakin muuta työkalua. Mutta ehkä kasvotusten tehty haastattelu olisi paras tapa 
tähän.  

Lyhyesti voin jo tässä vaiheessa kertoa itsestäni: Olen tosiaankin Maaru Seppä ja 
tekemässä nyt toista yliopistotutkintoani palvelumuotoilun saralta. Ensimmäiseltä 
koulutukseltani olen antropologi/etnologi eli suomeksi sanottuna kulttuurien ja 
ihmisten tutkija ���� Työtä teen IT-talossa markkinoinnin ja viestinnän saralla, 
mutta nyt olen opintovapaalla.  Asustelen Iissä (Oulusta pohjoiseen) vaikka 
kotoisin olen Etelä-Pohjanmaalta ja pitkän ajan asuin Jyväskylässä, jossa aika 
meni lähinnä pesäpallon parissa. Mielenkiintoni on aina ollut ihmisymmärryksen 
parissa ja uskon, että kun palveluiden käyttäjiä todella ymmärretään, niitä voidaan 
kehittää hyvin.  

 

  



 
 

Liite 5  

Moi! Torstaina oli meille sovittu haastattelu koskien minun opinnäytetyötäni ja 
Matkahuoltoa.  

Tarkoituksena on tallentaa meidän keskustelumme, jotta se jää minulle talteen 
tutkimusaineistoksi ja minun ei tarvitse koettaa muistella kaikkea, mitä puhutaan. 
Näitä tallenteita ei luovuteta mihinkään ja ne tuhotaan, kun graduni on valmis.  

Yritetään pitää haastattelu sellaisena keskustelunomaisena, mikä eittämättä 
johtaa siihen, että juttelemme varmasti samoista asioista useaankin otteeseen, kun 
keskustelulla on tapana rönsyillä. Saatan kysyä myös äärettömän tyhmiä, koska 
en ole tietoisesti pyrkinyt keräämään tiedän liiketoiminta-alasta kattavaa 
esitietopankkia. Ja voit joutua selittämää hyvinkin itsestäänselvyyksiä, mutta 
silläkin on joskus tarpeensa ����  

Pääteemat, joista juttelemme:  

- Teidän liiketoimintanne yleisesti 
- Mitä Matkahuollon palveluita teillä on käytössä ja niihin liittyvää keskustelua 
niiden ominaisuuksista jne. Miten niitä voisi kehittää? Millaisia palveluja te 
todella tarvitsisitte? 
- Matkahuollon asiakaspalvelu ja millainen asiakaskokemus teillä on 
- Puhutaan vähän alan menneisyydestä, nykyisyydestä ja myös hahmotellaan, 
mitä mahtaisi olla tulevaisuudessa edessä 
- Sitten pohditaan yhdessä millainen olisi Matkahuollon ja teidän välisenne 
kumppanuus – mitä se on nyt ja mitä se voisi olla, miten sitä voisi kehittää.  

- Ja sitten tämmöinen iso teema, joka tässä on mielessäni ollut: Miten ihmiset 
saadaan busseihin?  

Mutta me voimme puhua myös aivan kaikesta muusta ���� Minun tarkoituksenani 
on kerätä ymmärrystä teidän arjestanne ja siitä johtaa malleja ja ajatuksia, miten 
Matkahuolto voisi teitä auttaa ja miten voisitte yhdessä kehittää liiketoimintaa 
kumppanuuden kautta. 
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