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Islannin harrastusmalli puhuttaa: siinä lapsille tarjotaan har-

rastusseteliä ja heidät kuljetetaan suoraan kouluilta harras-

tuksiin osana koulupäivää. Suomessa puhutaan kokonais-

koulupäivästä, ja lasten iltapäiväharrastusten lisääminen 

kiinnostaa monia kuntia. Ainakin Helsingissä ja Tampereella 

on vireillä hankkeita, joissa selvitetään, voitaisiinko lasten 

liikunta-aktiivisuutta lisätä mahdollistamalla urheilun har-

rastaminen iltapäivällä. Suomen hallitus puolestaan haluaa 

selvittää mahdollisuutta tarjota jokaiselle lapselle maksuton 

harrastus koulupäivän yhteydessä. 

Monet urheiluseurat ja harrastuspaikat haluaisivat hyödyn-

tää iltapäivien luppoaikaa harrastustoimintaan, jolloin hallit 

saataisiiin paremmin ympärivuorokautiseen käyttöön. Myös 

vanhempien arki helpottuu, kun lapset ovat jo harrastaneet 

vanhempien päästessä töistä: perheille jää enemmän yh-

teistä aikaa, lapset ehtivät tavata naapuruston kavereita ja 

kaikkien kiire säntäillä paikasta toiseen helpottaa. 

Pallo-Pojat Juniorit ry (PPJ) on Suomen kolmanneksi 

suurin, vahvasti kasvava jalkapalloseura. Seuran tavoitteena 

oli saada harjoitushallinsa parempaan käyttöön ja vastata 

uusilla palvelumalleilla pelaajiensa ja heidän perheidensä 

tarpeisiin. Kaudella 2019–2020 PPJ alkoi skaalata kahden 

joukkueen edelliskaudella testaamaa kuljetusmallia, jossa 

harjoitukset siirrettiin iltapäiviin ja lapset kuljetettiin suo-

raan kouluilta hallille ja takaisin. Forum Virium Helsingin 

Perille Asti -hanke oli apuna alun kokeiluissa. 

Tähän oppaaseen olemme keränneet käytännön neuvoja 

asioista, jotka kannattaa huomioida kyytipalvelua suunni-

tellessa. Toivomme, että niistä on apua muille urheiluseu-

roille ja harrastusporukoille. Osallistumme mielellämme 

keskusteluun siitä, miten mallia voitaisiin laajentaa katta-

maan useita seuroja ja miten kunnat voisivat hyötyä vas-

taavasta hankkeesta. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli haluat 

vaihtaa ajatuksia! Yhteystiedot löytyvät takakannesta.

J O H D A N TO



Haaste: Pallo-Pojat Junioreiden eli PPJ:n talvikauden pää-

asiallinen harjoituspaikka on Hernesaaren kuplahalli. Seuran 

kasvaessa PPJ:llä oli hankaluuksia saada joukkueiden harjoi-

tusajat mahtumaan arki-iltoihin. Kaksi PPJ:n joukkuetta oli jo 

kaudella 2018–2019 kokeillut joukkueenjohtaja Pasi Riikosen 

johdolla bussikuljetuksia iltapäivisin suoraan kouluilta hal-

lille. Nyt jalkapalloseura halusi laajentaa kokeilua muillekin  

1.-4.-luokkalaisten joukkueille. Seura tarjosi mukaan lähtevil-

le joukkueille porkkanana ennen       viittä alkavia iltapäivän 

hallivuoroja reilusti alennettuun hintaan. 

Tavoite: Tavoitteena oli paitsi saada halli järkevämpään 

käyttöön, myös keksiä lapsille merkityksellistä tekemistä ilta- 

päiviin mobiilipelien sijaan – sekä vapauttaa vanhemmat 

kuljetusvastuusta. Hankkeen avulla vanhemmat voisivat teh-

dä normaalipituisen työpäivän, perheet saisivat enemmän 

yhteistä aikaa iltaisin ja tarve yksityisautoiluun ruuhkaisessa 

kantakaupungissa ja sen lähistöllä vähenisi. Myös liikunta- 

aktiivisuus lisääntyisi, koska kynnys lähteä treeneihin pieneni-

si kun kaveritkin lähtevät mukaan, ja lapset oppivat myös itse-

näisemmin liikkumaan kaupungissa. Mikäli lasten harjoitus- 

ajat saataisiin pois iltojen ruuhka-ajoista, myös nuorten treeni- 

aikoja voitaisiin aikaistaa, mikä helpottaisi nuorten yöunia.

Mahdollistaja: PPJ pääsi mukaan Helsingin kaupungin inno- 

vaatioyhtiö Forum Virium Helsingin 6Aika-rahoitteiseen  

Perille Asti -hankkeeseen, jonka tavoitteena oli kehittää Jätkä- 

saaren asukkaiden, työntekijöiden ja matkailijoiden älykästä 

liikkumista nopeiden kokeilujen avulla. Forum Virium Hel-

sinki hankki PPJ:ltä liikkumisen kokeiluja 17 500 eurolla. Kos-

ka PPJ:n omat resurssit olivat rajalliset, summalla päätettiin 

palkata projektiin palvelumuotoilija Annika Järvelin.

 

Toteuttajat: Kuljetusten toteuttajaksi valikoitui kilpailutuk-

sella Cabing Oy, ennen kaikkea sopivan autokalustonsa sekä 

koulukyytikokemuksensa ansiosta. Mukana suunnittelussa 

oli digitaalisen sovelluksen osalta Kyyti Group, mutta palve-

lun aloitus toteutettiin kuljettajien Movit-sovelluksen avulla. 

Kyyti Group kehittää edelleen palveluaan vastaamaan har-

joituskyytien tarpeita, ja toivon mukaan se saadaan vielä 

vanhempien käyttöön, jotta vanhemmat voivat hallinnoida 

lapsensa kyytejä ja saada niistä reaaliaikaista tietoa.

 

Muuta: Osana Forum Virium Helsingin kokeilua PPJ testasi 

myös yhteiskyytejä virallisiin jalkapallo-otteluihin eri puolel-

le Helsinkiä. Yhteensä 160 pelaajaa kuljetettiin Jätkäsaaresta, 

Lauttasaaresta, Punavuoresta, Kampista ja Töölöstä eri puo-

lella Helsinkiä pelattaviin otteluihin. Yhteiskyytien kustannus 

olisi kuitenkin näillä käyttöasteilla noussut liian korkeaksi,  

joten hanketta ei tällä kertaa jatkettu kokeilun jälkeen. 

TAU S TA A



Käyttäjäkyselyt ja 
tulosten yhteenveto

Hankkeen yhteenveto 
ja raportointi Forum 
Virium Helsingille

PPJ:n kokeilun valinta 
Perille asti -hankkeen 
nopean kokeilun 
toteuttajaksi

Palvelumuotoilija  
Annika Järvelin valitaan 
hankkeen vetäjäksi 
 
Hankkeen esittely 
Jätkäsaaren asukkaille 
Forum Virium Helsingin 
tilaisuudessa

TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULUHUHTI

KOKEILUN AIKATAULU 2019

Hankkeen taustoihin, 
toimintakenttään,  
haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin  
perehtyminen 
mm. haastatteluin ja 
seurantatutkimuksin 

Koulujen ja luku-
järjestysten selvitys 
 
Harjoitusaikojen 
suunnittelu luku-
järjestysten pohjalta 

Kyytiaikataulujen  
alustava suunnittelu 

Kyytipalvelun ohjeistus pelaajille, 
kuljettajille ja iltapäiväkerhoille

Pelaajalistat hakupaikkoineen 
ja -aikoineen kuljettajille 
(PPJ:n hankkeessa aluksi ilman 
digisovellusta, koska sitä ei 
saada toimimaan)

Treenikyytien aloitus:
suunnittelija, valmentajat ja 
vapaaehtoiset vanhemmat 
auttamassa alussa

Kuljetusyrityksen ja 
digitaalisen palvelun 
tarjoajan selvitys ja 
kilpailutus 

Digisovelluksen 
kehittämistä ja testaamista  
 
Kyydit käynnissä, lapset ja 
kuljettajat alkavat oppia 
konseptin  
 
Hankkeesta viestintä 
medialle ja muille 
urheiluseuroille

Pelikyytien kokeilu ja
digisovelluksen testaus 
pelikyytien yhteydessä 

Ilmoittautuminen palveluun

Hakupaikkojen suunnittelu 
ja kyytiaikataulujen 
tarkentaminen 

Kyytipalvelun käytännöistä 
tiedottaminen



1. Varmista valmentajatilanne 
Varmista, että niille joukkueille, joiden harjoitusajat on tarkoitus 
siirtää iltapäiviin, löytyy valmentaja, joka pystyy valmentamaan 
ennen kello viittä. Useat junioreiden valmentajat ovat päivätöissä. 
Onko iltapäivän harjoituksiin mahdollista saada valmentaja?

2. Selvitä joukkueiden halukkuus palvelun käyttöön 
Kun valmentajakuviot ovat selvillä, tiedota joukkueenjohtajia ja 
valmentajia kyytimahdollisuuksista. Seuratasolla on hyvä tehdä lin-
jaus, mille ikäluokille palvelua halutaan tarjota. Tässä vaiheessa ky-
sellään vasta alustavaa kiinnostusta, koska esimerkiksi kuljetusten 
hinnasta ei ole selvyyttä. PPJ:n projektissa lähdettiin siitä, että koko 
joukkue sitoutuu palveluun. Pelaajille ei kannata viestiä, ennen kuin 
joukkueen kiinnostus siirtää harjoitusajat on selvillä, jotta vältytään 
turhilta pettymyksiltä, mikäli siirto ei toteudukaan. 
Kuinka moni joukkue haluaa lähteä mukaan hankkeeseen?
 
3. Tiedota vanhempia palvelusta 
Kun mukaan lähtevät joukkueet ovat selvillä, tiedota vanhempia 
hankkeesta. Selvitä, mistä kouluista minkäkin joukkueen lapset 
tulevat, ja tarkista niiden lukujärjestykset (muista, että seuraavan 
lukuvuoden lukujärjestykset saatetaan julkaista vasta lukukauden 
alkaessa). Olisi hyvä, jos kouluissa pystyttäisiin tekemään linjauk-
sia, joiden mukaan esim. kaikkien kolmasluokkalaisten koulupäivä 
loppuu joka keskiviikko kello yhdeltä, jolloin harjoitusajat saataisiin 
helposti samalle päivälle. Kannattaa siis harkita myös koulujen kon-
taktoimista hyvissä ajoin ennen projektin aloitusta. 
Mitkä koulut ovat mukana hankkeessa? 
Millaisia aikataulurajoituksia lukujärjestykset asettavat? 

4. Suunnittele harjoitusajat lukujärjestysten perusteella 
Harjoitukset on hyvä saada alkamaan niin aikaisin kuin mahdollista, 
jotta samana iltapäivänä voidaan kuljettaa mahdollisimman mon-
ta joukkuetta – näin säästetään kuljetuskustannuksissa. Kuljetet-
tavien joukkueiden harjoitukset olisi hyvä saada samoille päiville, 
sillä kuljetusten kustannus on järkevä ainoastaan, jos bussit ajavat 
jatkuvasti harjoituspaikkojen ja koulujen välillä. Muista, että mo-
nessa harrastehallissa kenttien käyttömaksut voivat olla iltapäivisin 
huomattavasti iltojen parasta treeniaikaa edullisemmat. Joukkue 
voi mahdollisesti käyttää tätä hyväkseen kyytien hintojen kompen-
soimisessa. 
Kuinka monta kuljetettavaa joukkuetta saadaan treenaamaan 
samana päivänä? 

5. Suunnittele hakupaikat 
1.- ja 2.-luokkalaiset kannattaa hakea iltapäiväkerhosta, jossa ker-
hojen ohjaajat voivat ohjata lapset bussille. Noin kymmenvuotiaat 
voivat liikkua jo hieman itsenäisesti, joten harrastajat voidaan ha-
kea kootusti jostain lähialueelta, kuten yhdeltä koululta, nuoristo-
talolta, kirjastolta tai jalkapallokentältä. Kannattaa suosia paikkoja, 
jossa lapset muutenkin saattaisivat viettää aikaa koulupäivän jäl-
keen. Kuljetukset toimivat sitä sujuvammin, mitä vähemmän ha-
kupaikkoja on. Kun samasta hakupaikasta tulee kyytiin monta lasta, 
lapset huolehtivat toinen toisensa bussiin ja osaavat kertoa, jos ka-
veri on vielä vaikka vessassa. 
Mistä lapset haetaan? 

6. Suunnittele alustavat aikataulut 
Tässä voit käyttää apuna digisovelluksia, jotka optimoivat reitit ja 
ajat. Muista huomioida ruuhka-ajat ja suuremmat tietyöt sekä se, 
että lasten kyytiin lastaamisessa menee oma aikansa. Kustannus- 
tehokkainta on, että bussit ovat koko ajan ajossa. 

S U U N N I T T E LE  E N N A K KO O N



Aikatauluja suunnitellessa on tärkeä muistaa kuljettajien tauot: esi-
merkiksi Suomessa linja-autoissa on 4,5 tunnin jälkeen lakisääteinen 
pidempi tauko (varmista tauon pituus kuljetusyritykseltä). 
Montako edestakaista matkaa bussi ehtii ajaa tunnissa? 
Montako tuntia päivässä busseja tarvitaan? 

7. Suunnittele tarvittava autokapasiteetti
Reilua 200 PPJ:n pelaajaa kuljetettiin kaudella 2019–2020 kahdel-
la 16-paikkaisella autolla ja yhdellä 30-paikkaisella bussilla päivästä 
riippuen. Kuljetusten hinta määräytyy suurimmaksi osaksi kuljet-
tajan palkkion mukaan, joten kannattaa satsata ennemmin yhteen 
isoon autoon kuin kahteen pieneen. Henkilömäärän suhteen liian 
isoa autoa ei kuitenkaan kannata ottaa, koska silloin maksaa turhas-
ta. Täyspitkä linja-auto on myös kömpelö nopeassa kaupunkiajossa, 
jossa ajetaan usein koulujen ahtaille sisäpihoille. 
Montako linja-autoa tarvitaan? Minkä kokoiset autot tarvitaan?

8. Kilpailuta kuljetusyritykset 
Kuljetusyritysten tuntihinnat eivät välttämättä poikkea paljon toisis-
taan, vaan olennaista on autojen koon ja reittien optimointi niin, 
että tunnissa ehtii kuljettaa mahdollisimman monta lasta harrastuk-
seensa. Huomioi, että kuljettajilla on lastenkuljetusluvat kunnossa. 
Kannattaa valita siis toimija, joka on hoitanut esimerkiksi koulu-
kyytejä. Kannattaa myös kysyä, onko yrityksen mahdollista käyttää 
etenkin alussa kuljetuksissa samoja kuljettajia. Tämä nopeuttaa 
konseptin oppimista, ja tuttu kuljettaja saa lapset tuntemaan olonsa 
turvalliseksi. Kuljettajan on myös helpompi saada lapset istumaan 
paikoillaan, kun tämä oppii tuntemaan lapset nimeltä ja tietää, ketkä 
kannattaa istuttaa auton etuosaan. 
Millaiseksi hinta muodostuu? Onko yrityksellä muita kilpailuetuja?

9. Kilpailuta digitaalisen sovelluksen tarjoaja 
Palvelua tarvitaan ainakin siihen, että kuskeilla on ajantasaiset tie-
dot reiteistä, ajoista ja kyytiin tulevista lapsista (esimerkiksi päivä-
kohtaisia peruutuksia on hankala hoitaa pelkän Excel-taulukon 
perusteella). Olisi myös hyvä, jos vanhemmat voisivat aikataulujen 
näkemisen lisäksi hallinnoida kyytejä eli tehdä peruutuksia, tarkistaa 
että lapsi on noussut kyytiin, seurata kyytejä reaaliajassa ja ottaa 
tarvittaessa yhteyttä kuljettajaan. Varmista, että palvelu soveltuu 
joukkotilausten hallinnointiin ja että sitä on kuitenkin helppo räätä-
löidä päiväkohtaisesti yhden pelaajan muutosten tekemiseen. (Jos 
joltain koululta haetaan vain yksi pelaaja, mitä tapahtuu kun tämä 
on sairaana? Muuttuvatko kaikkien aikataulut sovelluksessa?) PPJ:n 
hankkeen selvityksen perusteella sopiva hinta digisovellukselle on 
korkeintaan 10 % kuljetusten kokonaishinnasta. 
Millaiseksi hinta muodostuu? Mitä takeita yrityksellä on siitä, 
että palvelu toimii oman seurasi tarpeisiin? 

10. Laske hinta per matka per harrastaja  
PPJ:n lähtökohtana oli, että vanhemmat maksavat kyydit heti alus-
ta alkaen ja koko joukkue sitoutuu kyytipalveluun, joka laskute-
taan osana toimintamaksua. Kuljetuskustannusta kompensoidaan 
alennetuilla hallimaksuilla. Hinta muodostuu kuljetusyrityksen an-
tamasta kyytihinnasta sekä mahdollisen digisovelluksen hinnasta. 
On myös hyvä miettiä, lisätäänkö hintaan alustavan selvitystyön 
ja kyytejä organisoivan henkilön palkka. PPJ:n kyytiprojektissa hin-
naksi saatiin ilman kompensaatiota noin 6,50 euroa per treenikerta 
eli yhdensuuntaisen matkan hinta oli 3,25 euroa. Hinta ei sisältänyt 
selvitystyön osuutta. Tämä oli vielä kohtuullinen verrattuna julkisen 
liikenteen bussilippuun. Kannattaa myös huomioida, mitkä kustan-
nukset olisivat, jos perhe veisi lapsen harjoituksiin itse. 
Paljonko vanhemmat ovat valmiita maksamaan per treenikerta?



1. Kerää ilmoittautumiset 

Selvitä mahdolliselta digisovelluksen tarjoajalta mitä tieto-

ja lapsilta pitää kerätä, jotta heidät voi lisätä sovellukseen. 

Pyydä sen jälkeen tiedot vanhemmilta tai esimerkiksi jouk-

kueenjohtajilta. Ilmoittautuminen kannattaa tehdä koko 

kaudeksi kerrallaan. Poissaoloja ei hyvitetä, koska muuten 

poissaolijoiden osuus tulee seuran maksettavaksi. PPJ:llä 

kyydit tarjottiin koko joukkueelle ja laskutettiin osana koro-

tettua toimintamaksua. Hintoja kompensoitiin halvemmilla 

hallivuokrilla, mistä syystä todellinen kustannus oli paljon 

alhaisempi kuin 6,50 euroa. Seura myös kompensoi ero-

tuksen, joka syntyi siitä, että tarkkaa hintaa ei voitu laskea 

ennen sitovia ilmoittautumisia. Seura halusi kuitenkin pitää 

kiinni sitovan ilmoittautumisen yhteydessä annetusta hin-

nasta. 

2. Suunnittele tarkat hakupaikat 

Aiemmassa vaiheessa on suunniteltu, miltä kouluilta lapset 

haetaan. Nyt on aika tarkentaa paikat yhdessä kuljetusyri-

tyksen ja vanhempien kanssa, jotta bussit ja lapset päätyvät 

samaan paikkaan. Haetaanko lapset koulun etupihalta vai 

takapihalta? Etenkin ekaluokkalaisten hakupaikkojen tulisi 

olla sellaisia, että lapset eivät joudu ylittämään (isoja) auto-

teitä ja voivat odottaa bussia katoksen alla sateen sattuessa. 

3. Vahvista aikataulut ja lisää kyytiläiset sovellukseen 

Kun sitovat ilmoittautumiset on tehty ja hakupaikat suun-

niteltu, voidaan lyödä aikataulut lukkoon ja lisätä lapset 

listalle. Tässä on hyvä käyttää apuna digitaalista MaaS- 

sovellusta (esimerkiksi Suomessa Kyyti.com, Movit tai 

Whim). Jälleen kerran: muista huomioida lastausajat, ruuh-

kat ja tietyöt. 

S U U N N I T T E LU S TA  TOT E U T U K S E E N



Lapsille on hyvä selittää, että aikataulussa pysyäkseen kul-

jettajan pitää lähteä aikataulun mukaan ja että on lapsen 

velvollisuus ehtiä ajoissa bussiin. Aikataulut on hyvä pitää 

yksittäisten pelaajien muutoksista huolimatta aina samana, 

koska lapset oppivat aikataulut, ja niiden muuttaminen se-

koittaa helposti kuvion. 

4. Vahvista tarjoukset ja tee sopimukset 

Tee sopimukset yhteistyökumppaneiden kanssa. Kirjatkaa 

sopimukseen hinnan ja sovittujen kyytien lisäksi ainakin pe-

ruutusehdot (kuinka paljon ennen kyytejä matkan voi perua 

maksutta) ja vastuut (kuka korvaa ja mitä). Mitä tapahtuu, 

jos yhteistyökumppani ei pysty toimittamaan lupaamaansa 

(digisovellus ei valmistu, kuljettajat ovat sairaina tai auto on 

rikki). 

5. Ota yhteyttä iltapäiväkerhoihin 

Tiedota kyytipalvelusta iltapäiväkerhoja ja kysy, voiko hen-

kilökunta saattaa iltapäiväkerhossa olevat lapset bussille. 

Etenkään ekaluokkalaiset eivät osaa mennä bussille yksin, 

ja tokaluokkalaisetkin tarvitsevat aikuisen kertomaan heille, 

milloin alkaa pukea ja hoitaa vessakäynnit. Selvitä, ehtivätkö 

lapset syödä välipalaa ennen kyytiä tai onko heille mahdol-

lista pakata eväitä mukaan. 

6. Sovi kuljetusyrityksen kanssa heidän käytännöistään 

Kannattaa sopia kuljetukset hoitavan yrityksen kanssa siitä, 

millaisia sääntöjä heillä on kuljetettaville. Nämä säännöt on 

syytä huomioida ohjeistuksessa. Esimerkiksi: Saako bussissa 

syödä eväitä ja millaisia eväitä? Mitä tehdään löytötavaroi-

den kanssa? Saako kännykällä pelata (moni lapsi alkaa voida 

huonosti tuijottaessaan näyttöä)? Mitä tehdä, jos lapset eivät 

käytä turvavyötä tai sotkevat ruoalla bussissa? Pyri neuvotte-

lemaan: eväiden syönti saattaa olla lähtökohtaisesti kiellet-

tyä, mutta moni lapsi hyppää bussiin suoraan koulusta eikä 

ehdi syödä eväitä koululla ennen kyytiä. Neuvottele myös 

mitä tehdä epäselvissä tilanteissa. Mitä jos mukaan pyrkii lap-

si, jonka nimeä ei lue listalla? Entä jos lapsi haluaa jäädä pois 

toisella koululla kuin mikä hänelle on merkitty paluupaikaksi? 

Kauanko myöhästyjää odotellaan? 

7. Rekrytoi vapaaehtoisia auttamaan alkuun

Kolmasluokkalaiset eivät ole enää iltapäiväkerhossa. He oppi-

vat nopeasti käyttämään kyytipalvelua, mutta tarvitsevat kui-

tenkin aluksi aikuisen apua siihen, että ovat oikeassa paikassa 

oikeaan aikaan. Huolehdi, että joukkueessa on muutama ai-

kuinen, jotka voivat auttaa tarvittaessa. Kannattaa myös so-

pia jokaiselle lapselle pari, joka varmistaa, että kaveri pääsee 

bussiin. Tämä auttaa myös viime hetken peruutuksissa, kun 

voi kertoa kuljettajalle, että kaveri ei ehtinytkään bussiin. 





Kuljettajien ohjeistus 

Ohjeistuksen on hyvä sisältää ainakin seuraavat asiat: 

 • Tarkat hakupaikat. Vaikka nämä näkyvät digisovelluksessa,  
    on paikat hyvä käydä vielä läpi kuljettajien kanssa.
 • Miten lapset otetaan bussiin sisään? Esim. nimenhuudolla  
    yksi kerrallaan, jolloin lapsen voi samalla merkitä   
    digisovellukseen. Jos useampi bussi hakee lapsia hallilta  
    samaan aikaan, laita bussien numerot näkyvälle paikalle.  
    Kyytiin nousu nopeutuu, kun lapset oppivat tunnistamaan  
    oman bussinsa.
 • Mitä tehdä, jos listalla olevaa lasta ei näy    
       hakupaikalla? 
 • Mitä tehdä, jos kyytiin pyrkii ylimääräinen lapsi? 
 • Milloin kuljettaja soittaa vanhemmalle? 
 • Miten lapset jätetään kyydistä? Miten tämä merkitään  
    sovellukseen? 
 • Millaisiin asioihin kuljettajan tulee puuttua? Esimerkiksi  
    turvavöiden käyttö, eväiden syönti, paikallaan  
    istuminen jne. Miten kuljettaja voi puuttua näihin? 
 • Mitä tehdä bussiin jääville löytötavaroille? (Kannattaa  
    myös pyytää kuljettajia muistuttamaan lapsia   
    tavaroista, sillä niitä jää bussiin paljon!)

Kerro kuljettajille myös, keneen ottaa yhteyttä, jos kyydeis-

sä on ongelmia.

 

Harrastajien ohjeistus 

Ohjeistuksen on hyvä sisältää ainakin seuraavat asiat: 

 
 • Joukkuekohtaiset lähtöajat jokaiselta koululta 
 • Tarkat hakupaikat 
 • Mahdollisen digisovelluksen käytön ohjeet (vanhemmille) 
 • Päiväkohtaisten peruutusten tekeminen, jos lapsi ei mene  
   treeneihin tai matkustaa omalla kyydillä 
 • Bussikäyttäytymisetiketti: bussiin meno, millaisia   
    eväitä bussissa saa syödä, mitä roskille tehdään,  
    saako pelata mobiilipelejä, turvavyön käyttö 
 • Kun kaikki ei mene niin kuin pitäisi: mitä tehdä jos lapsi  
    myöhästyy bussista tai bussi ei ole ajoissa hakupaikalla
 •  Muut asiat: otetaanko koulureput mukaan bussiin vai   
      jätetäänkö iltapäiväkerholle, missä vaihdetaan treenivaatteet,  
    mistä voi kysellä löytötavaroita 
 • Miten kyydit laskutetaan 

Digitaalisen sovelluksen ohjeistus 

Pyydä sovelluksen tarjoajalta mahdollisimman yksinkertai-

set ja kansantajuiset käyttöohjeet. Sopikaa myös, mitä kautta 

vanhemmat voivat ottaa yhteyttä tekniseen tukeen ja missä 

asioissa kääntyä kyytijärjestelijän, missä digipalvelun tarjo-

ajan ja missä kuljetusyrityksen puoleen. Käytä sovellusta itse 

ohjeistuksen avulla ja varmista, että se toimii aukottomasti. 

Lähetä ohjeistus vanhemmille vasta kun digisovellus toimii 

varmasti. 

O H J E I S TA  H U O LE LL A



Raivaa kalenterista tilaa sille, että pääset ensimmäisillä har-

joituskerroilla itse bussien kyytiin. Kuljettajat ja lapset saat-

tavat olla eri paikassa kuin on ohjeistettu. Kuljettajat eivät 

välttämättä lähde etsimään lapsia koulun toiselta puolelta. 

Olemalla itse paikalla voit myös varmistaa, että kuljettajien 

sovellus toimii, sovelluksessa on kaikkien lasten tiedot, kaikki 

lapset ovat lähtöpaikalla ja kuljettaja osaa merkitä lapset so-

vellukseen. Kuljettajien tapaaminen madaltaa myös puolin ja 

toisin kynnystä ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. 

Lapset oppivat kyytipalvelun käytön nopeasti. PPJ:n hank-

keessa huomattiin kuitenkin, että ekaluokkalaiset (ja joskus 

myös tokaluokkalaiset) saattavat tarvita kuljettajan lisäksi 

kyytiin toisen aikuisen myös alun jälkeen – kavereiden kans-

sa matkustaminen kun oli sen verran jännittävää, että turva- 

vöiden kiinnittäminen, pudonneiden eväiden kerääminen 

lattialta tai paikallaan pysyminen saattoi välillä unohtua.

Saattaa olla hyvä idea luoda kullekin joukkueelle oma pika-

viestiryhmä, jossa voi alkuun helposti vaihtaa reaaliaikaista 

tietoa kuljetuksista, jos esimerkiksi auto on myöhässä, lapsi 

ei löydä bussille tai vanhempi ei ohjeistuksesta huolimatta 

löydä kuljetusten aikataulua. Pikaviestit myös madaltavat 

vanhempien kynnystä vaihtaa ajatuksia kyydeistä. Kannattaa 

kuitenkin pitää kiinni siitä, ettei kyytejä voida räätälöidä jokai-

sen lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lapset ovat pääsääntöisesti pitäneet kuljetuksista paljon, 

koska bussissa voi viettää vapaasti aikaa joukkuekaverei-

den kanssa – toisin kuin harjoituksissa, joissa keskitytään 

treenaamiseen. Alakoululaisilla tämä tarkoittaa joskus myös 

tyhmyyden tiivistymistä joukossa. Vanhempia kannattaa ke-

hottaa haastattelemaan lapsia säännöllisesti paitsi iltapäivä- 

treeneistä, myös kyydeistä: Millaisia juttuja bussissa puhu-

taan kavereiden kesken? Kohdellaanko kaikkia mukavasti? 

Miten kuljettajat suhtautuvat lapsiin? Millainen kuljettajien 

ajotyyli on, ja miten he suhtautuvat muuhun liikenteeseen? 

A I K A  H Y PÄTÄ  K Y Y T I I N !



Hanke ei synny itsestään muun työn ohessa. 

Siihen on hyvä resursoida reilusti henkilötyötunteja.

 

Valmistelu on syytä aloittaa muutama kuukausi 

ennen kuin kuljetusten pitäisi pyörähtää käyntiin. 

Älä odota kuljetusyrityksen tai digitaalisen palvelun 

kehittäjän innovoivan hanketta puolestasi – hankkeesi ei 

ehkä ole heille tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. 

Muista jatkuva ja avoin tiedotus projektista kaikkien 

osapuolten välillä. Uusiin hankkeisiin liittyy aina myös 

muutosvastarintaa. Avoimella viestinnällä ja osapuolten 

osallistamisella vältät negatiiviset yllätykset 

ja päällekkäisen suunnittelun. Osallistamisella voit 

myös sitouttaa seuran jäseniä uuteen konseptiin. 

Korosta alkuun, että kyseessä on kokeilu, jota kehitetään. 

Näin käyttäjät sietävät paremmin sitä, jos kaikki ei suju

alusta alkaen suunnitelmien mukaan. 

Pyörää on turha keksiä uudelleen. Ota opit talteen 

vastaavista hankkeista. 

S U U N N I T T E L I J A N  M U I S T I L I S TA



Mukana yli 200 lasta 11 eri koulusta 

Lokakuussa 2019 yli kaksisataa PPJ:n pelaajaa kuudesta eri 

joukkueesta aloitti treenit iltapäivisin klo 14-17 välillä. Suu-

rin osa heistä siirtyi myös käyttämään kyytipalvelua. Kaikkia 

1.-4.-luokkalaisten joukkueita ei saatu mukaan palveluun 

koska osa valmentajista ei voinut valmentaa päiväsaikaan. 

Nuorimmat iltapäivätreeneissä ja kyydeissä mukana olevis-

ta olivat ekaluokkalaisia, vanhimmat neljäsluokkalaisia. Li-

säksi mukana oli noin 12-vuotiaiden edustusjoukkue, joka 

olisi osannut kulkea harjoituksiin yksinkin, mutta jonka pe-

laajat eivät olisi ehtineet koulusta aikaisin alkaneisiin harjoi-

tuksiin ilman kyytipalvelua. 

Palvelussa oli mukana 11 peruskoulua Etelä-Helsingistä: 

Jätkäsaaren, Ruoholahden, Lauttasaaren, Kampin, Töölön, 

Punavuoren ja Eiran ala-asteet. 

Kaikki tyytyväisiä iltapäivään siirtyneihin harjoituksiin 

Kaikki PPJ:n treenikyytikyselyyn vastanneista vanhemmista 

olivat sitä mieltä, että harjoitusaikojen siirtäminen iltapäiviin

T U LO K S E T



oli joko hyvä tai erittäin hyvä asia. Lapsista näin ajatteli lähes 

yhdeksän kymmenestä. Kaikki vastanneet vanhemmat oli-

vat myös sitä mieltä, että kyydit helpottivat perheiden arkea. 

Kaksi kolmasosaa vastanneista vanhemmista oli tyytyväisiä 

kuljetusten hintaan. 

Lapset arvostavat yhteisöllisyyttä, 

vanhemmat arjen helpottumista 

Lapset arvostivat erityisesti sitä, että saivat mennä harjoituk-

siin yhdessä kavereidensa kanssa. Tämän nähtiin vahvistavan 

myös joukkuehenkeä. Lapset pitivät myös siitä, että saivat 

mennä treenihin itsenäisesti ”ilman isää tai äitiä”. Vanhem-

mat arvostivat arjen helpottumista: sitä, että ei tarvitse kii-

rehtiä töistä viemään lasta harjoituksiin ja sitä, että oma va-

paa-aika sekä perheiden yhteinen aika lisääntyi. Lähes 70 % 

oli sitä mieltä, että tarve oman auton omistamiselle väheni. 

Tähän voi toki vaikuttaa esimerkiksi se, että Jätkäsaari on 

suunniteltu alunperin autottomaksi kaupunginosaksi.

Hankkeesta pysyvä osa PPJ:n  toimintaa

Harjoitusten siirtäminen iltapäiviin ja kyytipalvelun tarjoami-

nen on huomattu myös muissa PPJ:n joukkueissa. Kysyntää 

palvelun laajentamiselle on ollut, ja esimerkiksi osa nuorista 

on kokenut seuransa edelläkävijänä, koska se tarjoaa tällaista 

palvelua pienemmille pelaajille. PPJ jatkaa hanketta ja laa-

jentaa sitä mahdollisuuksien mukaan. Myös digisovelluksen 

toimivuutta kehitetään. 

Skaalaus muihin seuroihin

Konsepti voidaan skaalata myös muihin urheiluseuroihin. 

Tärkeintä on palvelun riittävä käyttöaste, sekä kohtalaisen 

lyhyet ajomatkat, jotta busseilla voidaan hakea mahdolli-

simman paljon lapsia tunnin välein alkaviin harjoituksiin. 

Toisaalta palvelu voisi toimia joustavammin, jos treeniaikoja 

voisi optimoida kyytien mukaan. 

Tampereella otettiin vuoden 2020 alussa kokeiluun vastaava 

NääsMaaS-hanke. Myös Turussa on kokeiltu treenikyytejä. 

Jatkossa opit vastaavista palveluista kulkevat seurojen välillä 

parhaiten hankkeiden suunnittelijoiden tai lajiliittojen kautta. 

Eri toimijoiden välistä yhteistyötä tarvitaan, ja digitaalisten 

sovellusten ja kuljetusalan kehittyminen avaa uusia mahdol-

lisuuksia. Urheilijoille ja heidän perheilleen tulevien hyötyjen 

lisäksi kyytipalvelussa on myös kaupallista potentiaalia. 

Hankkeista  voi lukea lisää: 

yle.fi/uutiset/3-10832294 

yle.fi/uutiset/3-11193963
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