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On aika luoda uudelleen maaseudun kuljetukset

Marko Mäki-Hakola, Elinkeinojohtaja MTK 



Miksi?
• Mikä on maaseudun asukkaan tunne kulkuyhteyksistä? Aiheuttaako liikkuminen ahdistusta vain onko se huomaamatonta?

• Vaikka kunnilla on rahat vähissä, ihmiset tyytymättömiä ja maailma ilmastokriisissä – ei mikään ole muuttunut. Miksi?

• Ratkaisu ei ole ollut vielä mahdollista - ennen tätä päivää. 

• Ratkaisu on tekninen(Helpompi) ja sosiaalinen (Vaikeampi)

• kunta on keskeisin toimija. yhteiskunnan maksamat kuljetukset ovat hyvä perusta henkilöliikenteelle. Kunta ei menesty ilman toimivia kulkuyhteyksiä. 

Kunta on asukkaitaan varten. 

• KaikkiKyytiin tarkoittaa, että yhteiskunnan maksamat kyydit yhdistetään samoihin autoihin, ja niihin annetaan mahdollisuus ostaa myös omalla rahalla 

paikkoja. Näiden lisäksi sosiaaliset kimppakyydit voivat tehostaa kuljetuksia ja maaseudulla jo kulkevat ajoneuvot kuljettaa vaikka paketteja. 

• Haluamme muuttaa ajattelutavan ja toiminnan. Maaseudullakaan ei tarvitse omistaa omaa autoa, jos kuljetukset järjestetään uudella tavalla. Ilmasto 

kiittää, kun käytämme valmiiksi alueilla kulkevia ajoneuvoja tehokkaammin. Maaseudun elinvoima ja kuntien houkuttelevuus kasvavat, kun logistiikka 

kehittyy. Kuntalaiset kiittävät, kun kaikki kuljetukset järjestetään kustannustehokkaasti



Ainutlaatuisen tiimin vahvuudet ja roolit: mikä erottaa 
meidät muista?

KYLÄT?

• maaseudun asukkaiden arjen tuntemus, 

• lyömätön teknologinen osaaminen ja 

• uuden tekemisen intohimo 

• MTK, Kyyti Group, CoReorient

haluavat luoda uudelleen maaseudun 

kuljetukset kaikkialla Suomessa ja 

maailmalla.

• Kyky päästä suoraan toimintaan, ilman 

pitkiä pilotti/kehittämishankkeita
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muutos lähtee asiakkaista – kunta mahdollistaa



Muutoksen mahdollistaa tuore teknologia



Yhteisöllisyys ja naapuriapu hyödyntämätön 
mahdollisuus



KaikkiKyytiin ratkaisu
• Parantaa ihmisten arkea, lisää hyvää oloa

• Asiakaskunta olemassa. Asiakkaille helppo, kaikilla taskussa sekä 
muuten autettuna

• Ilmastoystävällinen, markkinoita luova ja hyödyntävä

• Skaalautuva, räätälöityvä

• Vähentää yksityisautoilun tarvetta, tehostaa muuta logistiikka ja 
hillitsee kustannuksia

• Uudistaa kunnan toimintamallit ja ajatukset

• Kokonaisratkaisu, joka voidaan ottaa käyttöön vaiheissa



Haaste
• Onko kunnalla rohkeutta tehdä uudella tavalla? 

• Onko kunnalla halua antaa työkalut ja poistaa esteet asukkaiden ja 
yritysten fiksulle toiminnalle?

• Huomataanko hiipuminen, kun katsotaan liian läheltä?

• Tuuppikaa kuntianne eteenpäin



Sosiaaliset kyydit voisi saada nopeasti käyttöön

• Kylät läpi Suomen hankkisivat kimppakyytipalvelun käyttöön.

• Kyläläisille kulkumahdollisuuksia

• Mutta myös mahdollisuus 4H yhteistyöhön nuorten kuljettamaan 
tavaroita → yrittäjyyttä.
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