
www.hamk.fi/taydennyskoulutus 

Joukkoliikenteen järjestämistavat ovat muuttuneet. Lii-
kennepalveluita kehitetään entistä enemmän asiakkai-
den tarpeiden ja eri toimintojen saavutettavuuden mu-
kaisiksi. Uusi teknologia ja älypuhelimet luovat uusia 
mahdollisuuksia kehittää informaatiota sekä lippu- ja 
maksujärjestelmiä. Myös kutsuohjatut palvelut ja uudet 
liikennetyypit ovat ajankohtaisia kehitettäviä. Liikenne-
virasto, Paikallisliikenneliitto, HSL ja Kuntaliitto ovat 
suunnitelleet joukkoliikenteeseen liittyvää  täydennys-
koulutusta yhteistyössä HAMKin, TTY:n ja Aalto PRO:n 
kanssa. 

Tavoite 

Koulutuksen tavoitteena on tarjota joukkoliikenteen 
viranomaisille ja suunnittelijoille ajankohtaista tietoa 
seuraavista aihealueista: 

 1. Moduuli Joukkoliikennesuunnittelu ja järjestel-
mät sekä suhde tuotannonsuunnitteluun 

 2. Moduuli Joukkoliikenteen talous, tariffit ja 
taustajärjestelmät 

 3. Moduuli Joukkoliikenteen markkinointi ja   
asiakkuudet 

 4. Moduuli Lainsäädäntö, hankinta ja muutosten 
hallinta sopimuskautena  

 Lisämoduuli: Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja 
maankäyttö 

Kohderyhmä 

 Joukkoliikenteen suunnittelun asiantuntijat ELY-
keskuksissa, maakuntaliitoissa, kunnissa ja kau-
pungeissa, ministeriöissä ja virastoissa  

 Joukkoliikenteen suunnittelijat, konsultit ja palve-
luntuottajat  

 

Kouluttajat 

Kouluttajina toimivat parhaat asiantuntijat joukkoliiken-
teen toimialalta. 

Koulutusaika ja -paikka 

Ajankohta: 3.12.2014–7.4.2015.  
Koulutuspaikkakunnat kiertäen: Espoo, Tampere ja 
Riihimäki 

Osallistumismaksu 

Moduulit 1-4 2925 € (alv 0 %) 
Lisämoduuli  450 € (alv 0 %) 
 
sis. moduulin luennot, tausta- ja luentomateriaalit, 
kahvit, harjoitustöiden ohjauksen ja todistuksen.  

Ilmoittautuminen 

Valitse ilmoittautumisvaiheessa  sinulle sopiva koulutus-
kokonaisuus. Ilmoittautuminen: 
Moduulit 1-4 7.11.2014 mennessä 
Lisämoduuli  9.10.2014 mennessä 
Ilmoittaudu osoitteessa:  
www.hamk.fi/ilmoittaudu -> ks. Liikenneala 

 

Lisätietoja 

Liikennevirasto 
Marja Rosenberg 
029 534 3802, marja.rosenberg@liikennevirasto.fi 
 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
Marja Savolainen 
040 749 3818, marja.savolainen@hamk.fi 
 
www.hamk.fi/taydennyskoulutus/joukkoliikenne 

Joukkoliikenteen täydennyskoulutusohjelma 2014-2015 



Joukkoliikenteen täydennyskoulutusohjelman moduulit 

”JOUKKOLIIKENTEELLÄ ON UUSI AIKAKAUSI EDESSÄÄN 
ja sen kehittämiseksi me tarvitsemme yhteisiä toimintatapoja  
sekä osaamistason nostoa vastaamaan uusiin ponnistuksiin .”  

 
Marja Rosenberg, Liikennevirasto 

Silja Siltala, Kuntaliitto   

Joukkoliikenteen täydennyskoulutusohjelma muodostuu  moduuleista 1-4. Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja 
maankäyttö 29.10.2014 on vapaavalintainen liikennejärjestelmätyöhön orientoiva lisämoduuli. Moduuli to-
teutetaan yhteistyössä  Aalto PRO:n Liikennejärjestelmätyö -koulutuksen kanssa. Lähiopetuspäivien lisäksi kou-
lutukseen liittyy oppimistehtäviä.  
 
Valitse ilmoittautumisvaiheessa  sinulle sopiva koulutuskokonaisuus! 

LISÄJAKSOT 
tulossa 2015-2016 

LISÄMODUULI 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja maankäyttö  
29.10. 2014 
 

 Liikennejärjestelmätyön tavoite ja tarkoitus 

 Joukkoliikenne ja maankäyttö 

 Liikennejärjestelmäsuunnitelma case 

1. MODUULI 
Joukkoliikennesuunnittelu ja järjestelmät sekä suhde 
tuotannonsuunnitteluun 
3.-4.12. 2014 

 Joukkoliikennejärjestelmien ominaisuudet 

 Tarjonnan suhde tuotannonsuunnitteluun 

 Joukkoliikenteen infrastruktuuri 

2. MODUULI 
Joukkoliikenteen talous, tariffit ja taustajärjestelmät 
14.-15.1. 2015 
 

 Joukkoliikenteen kustannukset 

 Lippu- ja maksujärjestelmät 

 Joukkoliikenteen rahoitus 

 

3. MODUULI 
Joukkoliikenteen markkinointi ja asiakkuudet -
seminaari 4.2.2015 
 

 Matkustajainformaatio 

 Markkinointi ja asiakkuudet 

 Palveluliiketoiminta ja -muotoilu 

 

4. MODUULI 
Lainsäädäntö, hankinta ja muutosten hallinta sopimus-
kautena 8.-9.4.2015 
 

 Markkinat ja kilpailuttaminen 

 Hankintaa koskevat säädökset 

 Muutoksenhallinta ja yhteistyö sopimuskautena 

Vapaa valintainen orientoiva  
osuus, jonka toteutus yhdessä 
Aalto PRO:n Liikennejärjestelmä-
työ -ohjelman kanssa 

Seminaari avoin myös ohjelman 
ulkopuolisille henkilöille 


