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Johdanto
● Rauman kaupunki halusi selvittää, millaisia vaikutuksia kutsuliikenteen kehittämisellä olisi liikkumisen 

palvelutarjontaan ja kustannuksiin.

● Simuloinnin toteuttajaksi valittiin Kyyti Group Oy, joka on toteuttanut kutsuliikenteen simulointeja myös 
aiemmin vuonna 2020 Lapualla, Janakkalassa ja Hämeenlinnan seudulla. Kyydiltä työstä vastasi Johanna 
Taskinen ja siihen osallistui myös Kati Borgers ja Todd Voirol. Tilaajan yhteyshenkilönä toimi Rauman 
kaupungin liikennesuunnittelija Julius Tavasti (julius.tavasti@rauma.fi).

● Simuloinnin lähtökohtana oli nykyiset palveluliikenteen, päivätoiminnan ja VPL/SHL-asiakkaiden matkat 
yhden viikon ajalta (syyskuu 2020). 

● Näiden lisäksi simulointiin lisättiin otos vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksesta Rauman alueelta, jotta 
saatiin selville, millainen kutsuliikenteen kapasiteetti tarvitaan palvelemaan nykyistä suurempia 
asiakasmääriä ja uusia asiakasryhmiä.

● Simulointia varten luotiin erilaisia päiväautokaluston skenaarioita. Ensin luotiin kolme arkipäivän skenaariota 
ja yksi lauantaiskenaario, joiden jälkeen skenaarioita tarkistettiin ja simuloitiin uudestaan. Päiväautokaluston 
ulkopuolelle jääneet matkat oletettiin tehtäväksi ylivuototakseilla.

● Raportissa esitetään tulokset ja vertailu nykytilaan kolmelle arkipäivän kalustoskenaariolle sekä kahdelle 
lauantain kalustoskenaariolle.
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Millaista kutsuliikennettä simulointiin?

 

Auto Taksi Palvelu-
liikenne

Joukko-
liikenne

SHL&
VPL

▪ Liikennöinti perustuu päiväautoihin, jotka veloittavat sovituista kiinteistä 
ajovuoroista. Päiväautokapasiteettia on nykyistä palveluliikennettä huomattavasti 
enemmän, jotta voidaan palvella uusia asiakasryhmiä.

▪ Automaattinen reititys, yhdistely ja välitys autoille mahdollistaa myös välittömät 
tilaukset. 

▪ Ennakkotilausten toteutuminen on varmaa; ei uudelleenjärjestelyn tarvetta.

▪ Vapaa kutsuohjaus ovelta ovelle. Palvelualue kattaa matkat noin 20 km asti. 
Säännölliset tilaukset päivätoimintakeskusten asiakkaille.

▪ 20 min aikataulujousto matka-ajan yhdistelyn toteuttamiseksi. Asiakas lukitsee 
lähtö- tai saapumisajan. Jousto tapahtuu vain suuntaan, joka ei ole lukittu.

▪ Tilaaminen sovelluksella 24/7 tai soittamalla palvelunumeroon.

▪ Sovelluksella voi seurata noutoaikaa ja auton saapumista 
reaaliajassa. Ei odottelua ulkona.

▪ Ensisijainen palvelu myös VPL/SHL-asiakkaille. Tavoitteena on 
minimoida kiinteän kapasiteetin rinnalla tarvittavien ylivuototaksien 
käyttö. Siksi avoin kutsuliikennne ja ylivuototaksi tarjotaan samasta 
palvelunumerosta. Ylivuototaksi tarjotaan vain, jos avoimessa 
liikenteessä ei ole kapasiteettia tai asiakkaalle on myönnetty oikeus 
yksin matkustamiseen. VPL/SHL-asiakas ei itse tee valintaa.

Itsemaksettu liikenne

Tuettu liikenne

Avoimella kutsuliikenteellä kaikki kyytiin ovelta ovelle, kuntoon ja ikään katsomatta
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Matka-aineisto: nykyiset matkat
Palveluliikenne: 

● 2020 syyskuun toisen viikon matkat, keskimäärin 32 matkaa/arkipäivä
● Matkoista oli tiedossa nouto-osoite ja määränpäät pääteltiin ajoaikataulun mukaan.
● Tieto apuvälineestä (rollaattori, pyörätuoli) oli saatavilla.
● Matkat reititettiin lähtöajan mukaan

Päivätoimintamatkat:
● 2020 syyskuun toisen viikon matkat, keskimäärin 63 matkaa/arkipäivä
● Kaikille matkustajille oletettiin rollaattori, jotta lastaus- ja poistumisaika saatiin 

tavallista asiakasta pidemmäksi (2 min)
● Simulointiin otettiin vain Rauman kunnan sisäiset matkat. Kaksi ulkopuolelle menevää 

matkaa per arkipäivä jätettiin taksimatkoihin.
● Menomatka reititettiin päiväkeskukseen saapumisen mukaan ja paluumatka sieltä 

lähtöajan mukaan.

Sote-kyydit (VPL/SHL): 
● 2020 syyskuun toisen viikon matkat, 84 matkaa/arkipäivä ja 48 matkaa lauantaina
● Kaikkiin avustuslisällisiin matkoihin lisättiin pyörätuoli, jotta lastaus- ja poistumisaika 

saatiin tavallista asiakasta pidemmäksi (5 min)
● Saattajia ei huomioitu
● Simulointiin otettiin mukaan vain Rauman kunnan sisäiset matkat. Keskimäärin viisi 

ulkopuolelle suuntautuvaa matkaa per päivä jätettiin taksimatkoihin.
● Kaikki matkat reititettiin lähtöajan mukaan
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Matka-aineisto: otos henkilöliikennetutkimuksesta

Koska simuloinnin tarkoitus oli arvioida, kuinka hyvin 
kutsuliikenteen kapasiteetilla voidaan palvella uusia 
käyttäjiä, erityisesti nuoria ja autottomia, simulointiin 
poimittiin otos vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksen 
matkoista Raumalla seuraavasti:

● Vain Rauman sisäiset matkat

● Bussimatkoista kaikki muut paitsi koulumatkat

● Osa auton matkustajana tehdyistä ostos-, 
asiointi-, vierailu- ja vapaa-ajan matkoista 
painottaen erityisesti nuoria ja senioreita. Näillä 
matkaryhmillä voisi olla eniten potentiaalia 
siirtyä kutsuliikenteeseen.

● Simuloinnissa matkat reititettiin lähtöajan 
mukaan.
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Arkipäivän 
kalustoskenaariot 
päiväautoille

Päivä-a
utot

Auto-
tunnit

Avoimen 
kutsuliikenteen 

palveluaika

Nykytila 7 50 h klo 9:30 - 14:30

Skenaario 1 7 50 h klo 7:15 - 17:30

Skenaario 2 7 56 h klo 7:15 - 21:00

Skenaario 3 10 92 h klo 7:15 - 22:00

Nykytilassa avoimessa kutsuliikenteessä on vain 
yksi päiväauto osan ajasta. Loput 6 päiväautoa 
kuljettavat vain sote- ja päivätoiminta-asiakkaita 
sekä koululaisia. Koulukyyteihin käytetty aika 
rajattiin kuitenkin pois ajovuoroista ja 
kustannusarvioinnista.

Skenaarion 1 kapasiteetti on sama kuin nykyisin, 
mutta kaikki päiväautot ovat avoimessa liikenteessä.
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Lauantain kalustoskenaariot päiväautoille

Päivä-a
utot

Auto-
tunnit

Avoimen 
kutsuliikenteen 

palveluaika

Nykytila 0 0 h -

Skenaario 1 1 8 h klo 9:00 - 18:00

Skenaario 2 2 17 h klo 9:00 - 19:00
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Simuloinnin periaate ja parametrit
● Matkat reititettiin ja aikataulutettiin tietyssä järjestyksessä 

○ 1. Nykyiset päivätoiminnan matkat
○ 2. Nykyiset palveluliikenteen matkat
○ 3. Nykyiset sote-matkat (VPL/VHL)
○ 4. Uudet matkat (otos henkilöliikennetutkimuksesta)

Ensimmäisenä simulointiin syötetyt matkat allokoituvat varmimmin päiväautokapasiteetille. Tällä tavoin voitiin selvittää, 
kuinka suuri osa sote-matkoista voidaan ajaa päiväautokapasiteetilla ja kuinka paljon uusia asiakkaita voidaan palvella 
nykyisten asiakkaiden lisäksi.

● Simulointi toteutettiin Mobility-DR välitysjärjestelmällä (DemandTrans Solutions)
○ Vapaa kutsuohjaus kaikille matkoille
○ Nouto-/saapumisajan yhdistelyaikaikkuna oli 20 min (nouto +, saapuminen -)
○ Osa matkoista simuloitiin lähtöajan ja osa kohdeajan mukaan (ks. aineiston kuvaus)
○ Matka-aika korkeintaan 1,5-kertainen + 10 min suoraan matkaan verrattuna
○ Lastaus- ja poistumisaika tavallisille matkustajille 0,5 min, rollaattorin kanssa 2 min ja pyörätuolin kanssa 5 min

● Päiväautokapasiteetin ulkopuolelle jääneet “ylivuotomatkat” otettiin huomioon kustannusarvioinnissa
○ Ne nykyiset matkat, jotka eivät allokoituneet päiväautoille, oletettiin ajettavan yksittäisinä taksimatkoina ja näille laskettiin 

kustannus taksimatkojen hinnan mukaan. Myös simuloinnin ulkopuolelle jääneet matkat laskettiin ylivuotomatkoihin.

○ Ylivuotomatkoista suurin osa oli sote-matkoja, mutta joukossa oli myös päivätoimintamatkoja ja muutama 
palveluliikenteen matka. Kaikki otettiin huomioon taksikustannusten laskennassa, vaikka palveluliikenteen matkoille ei 
ylivuototakseja todellisuudessa tilatakaan.
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Kustannusarvioinnissa käytetyt hinnat

● Avoimen kutsuliikenteen hinta ja sote-matkojen omavastuu:

○ Palveluliikenteen, sote-matkojen ja uusien matkojen hintana (omavastuu) käytettiin palveluliikenteen 
kertalipun hintaa 2,73 € (alv 0%).

○ Päivätoimintamatkoille ei laskettu omavastuutuloja

● Päiväautojen kustannukset:

○ Päiväautojen kustannuksena käytettiin 40 €/h (alv 0%). Nykyisten päiväautojen tuntihinta vaihtelee 
välillä 32 - 37 €/h (alv 0%).

● Taksimatkojen kustannukset: 

○ Kilometrimaksu: 1,43 €/km (alv 0%)

○ Aloitusmaksu keskimäärin: 11,24 €/h (alv 0%, osassa matkoista avustuslisiä)

○ Näillä hinnoilla taksimatkan keskimääräinen kustannus (21,44 €/matka) vastasi nykyisten 
sote-matkojen keskimääräistä kustannusta
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Arkipäivän skenaariot
Ske 1 Ske 2 Ske 3

Päiväautojen kapasiteetin lisäys 50 → 50 h 50 → 56 h 50 → 92 h

Palveluajan muutos + 6 h
17:30 asti

+ 10 h
21:00 asti

+ 11 h
22:00 asti

Uudet matkat + 71 % + 85 % + 131 %

Ylivuototaksimatkat - 58 % - 72 % - 89 %

Nettokustannusten muutos, kun 
50 % uusista matkoista toteutuu - 29 % - 28 % + 5 %

€/matka (brutto) muutos, kun 
50 % uusista matkoista toteutuu - 42 % - 43 % - 31 %

€/uusi matka (netto), kun 50 % 
uusista matkoista toteutuu 0 € 0 € 1,35 €

Yhdistyneiden matkojen osuus 76 % 78 % 81 %

Bruttokustannusten muutos  
€/vuosi  - 165 k€ - 147 k€ + 110 k€
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Arkipäivän skenaariot
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Matkojen jakautuminen päivän aikana: arkipäivä
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Lauantain skenaariot
La Ske 1 La Ske 2

Päiväautojen kapasiteetin lisäys 0 → 8 h 0 → 17 h

Palveluajan muutos + 8 h
klo 9-18

+ 9 h
klo 9-19

Uudet matkat + 51 % + 134 %

Ylivuototaksimatkat - 51 % - 77 %

Nettokustannusten muutos, kun 
50 % uusista matkoista toteutuu - 22 % - 16 %

€/matka (brutto) muutos, kun 50 
% uusista matkoista toteutuu - 32 % - 42 %

€/uusi matka (netto), kun 50 % 
uusista matkoista toteutuu 0 € 0 €

Yhdistyneiden matkojen osuus 50 % 69 %

Bruttokustannusten muutos  
€/vuosi  - 7 200 € - 1 800 €
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Matkojen jakautuminen päivän aikana: lauantai
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Matkojen pidentymät

Suoran matkan pituus: 
● keskimäärin 6,4 km
● mediaani 4,7 km

Matkan pidentymä: 
● keskimäärin 3,5 km (55 %)
● mediaani 2,3 km (49 %)
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Yhteenveto vaikutuksista

Liikkumismahdollisuudet

● Päiväautokapasiteetin lisääminen ja avaaminen kaikille parantaa tasavertaisesti niin nuorten ja autottomien kuin 
sote-asiakkaidenkin liikkumismahdollisuuksia myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin.

● Pienellä kalustolla ajettava kutsuliikenne tarjoaa avoimen joukkoliikenteen myös sinne, minne isolla bussilla on vaikea liikennöidä.
● Uusia matkoja voitaisiin palvella skenaariosta riippuen arkisin 70 - 130 % ja lauantaisin 50 - 130 % nykyistä enemmän.

Kustannustehokkuus

● Jo nykyisellä päiväautokapasiteetilla ja aikataulujoustoa ja yhdistelyä lisäämällä on mahdollista kuljettaa nykyistä enemmän 
sote-asiakkaita ja lisäksi uusia asiakkaita. Kapasiteetin nosto 50 → 56 autotuntiin arkipäivässä vähentää ylivuototaksimatkoja jo 
70 % ja bruttokustannukset vähenevät 20 % (-147 000 €/vuosi). Uusista matkoista ei tulisi lainkaan lisäkustannuksia.

● Merkittävällä päiväautokapasiteetin nostolla (92 autotuntia/arkipäivä) bruttokustannukset kasvaisivat 14 % (+110 000 €/vuosi) 
mutta nettokustannukset vain 5 %, mikäli puolet uudesta kysynnästä toteutuu. Yhden uuden matkan nettokustannus olisi tällöin 
1,35 €/matka. Ylivuototaksimatkoja olisi vain kymmenkunta päivässä.

● Lauantaina kannattaa siirtyä päiväautoihin. Kahdella päiväautolla bruttokustannukset ovat samalla tasolla kuin nykyisin ja 
nettokustannukset 16 % alemmat (-1 800 €/vuosi), mikäli puolet uusista matkoista toteutuu. Uusista matkoista ei tulisi lainkaan 
lisäkustannuksia.

Ympäristö ja turvallisuus

● Laajempi, ennakkotilaamisen mahdollistava, iltaan ulottuva avoin kutsuliikennetarjonta voi vähentää yksityisauton käyttöä 
asiointi- ja vapaa-ajan matkoilla, esimerkiksi nuorten kuljettamista harrastuksiin.

● Hinku-kuntana Rauma on sitoutunut päästövähennyksin. Korvaamalla vajaakäytöllä kulkevaa isoilla busseilla ajettavaa 
paikallisliikennettä pienemmällä kutsuohjatulla kalustolla saavutetaan päästövähennyksiä.

● Nuorten kohdalla kutsuliikenne voi korvata mopon käyttöä ja siten vähentää nuorten liikenneonnettomuuksia.

Hallinto ja suunnittelu

● Päiväautojen hankinta ja laskuttaminen on yksinkertaisempaa kuin ylivuototaksien hallinta.
● Automaattinen välitysjärjestelmä ja sovellustilaukset vähentävät manuaalista työtä.
● Kun kaikki matkat ovat samassa välityksessä, syntyy laadukasta matkadataa, jonka pohjalta palveluja voidaan edelleen kehittää 

simuloimalla ja optimoimalla.
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Tulosten luotettavuus
● Simulointi toteutettiin yhdellä kutsuliikennejärjestelmällä (Mobility DR, www.demandtrans.com). Eri järjestelmillä tehdyt 

simuloinnit voivat tuottaa hieman erilaisia tuloksia, mutta lähtökohtaisesti kaikki pyrkivät yhdistelemään matkoja 
tehokkaasti ja käyttävät samankaltaisia joustoparametrejä. Joustoparametrejä muuttamalla voidaan toki saavuttaa erilaisia 
tuloksia. Tässä simuloinnissa käytetyt parametrit ovat kuitenkin tyypillisiä ja käytössä laajasti mm. Demand Transin 
asiakkailla (esim. Denverin Flexride Yhdysvalloissa) ja Porvoon Kyläkyydissä.

● Uuden kysynnän ja siten nettokustannussäästöjen saavuttaminen edellyttää, että uudet asiakasryhmät löytävät palvelun ja 
alkavat käyttää sitä. Tämä voi kestää vuosia ja edellyttää panostamista markkinointiin. Lisäkysyntä painottuu erityisesti 
ilta-aikaan ja siksi sen saavuttaminen edellyttää palvelun laajentamista ilta-aikaan. Riittävä ja luotettava tarjonta on oltava 
olemassa ennen kuin kysyntä voi alkaa kehittyä.

● Uuden kysynnän syntyminen edellyttää myös modernin kutsuliikennejärjestelmän käyttöä (tehokas automaattinen välitys ja 
yhdistely sekä tilaussovellus), jotta palvelusta saadaan käytettävyydeltään tarpeeksi houkutteleva.

● Uuden kysynnän epävarmuudesta johtuen raportissa on esitetty kustannusvaikutukset oletuksella, että vain puolet uudesta 
kysynnästä toteutuu. On epätodennäköistä, että todellisuudessa koskaan päästään simuloinnin tuottamaan 
maksimimatkamäärään ja tehokkuuteen.

● Todellisuudessa matkoja ei tilata simuloinnin mukaisessa järjestyksessä eikä kaikkia matkoja optimoida kerralla. Tästä 
syystä yhdistelytehokkuus jäänee jonkin verran alle simuloinnin antamien tulosten. 

● Yllämainituista seikoista huolimatta simulointi näyttää kuitenkin niin suurta tehostamispotentiaalia, että positiiviset 
vaikutukset ovat erittäin todennäköisiä. Avoimen kutsuliikenteen kehittämistä - ja vähintäänkin sen testaamista - kannattaa 
vakavasti harkita varteenotettavana keinona liikkumisen palvelutason kustannustehokkaaseen parantamiseen Raumalla.

http://www.demandtrans.com
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Suosituksia
● Simuloinnin hyödyntäminen on hyvä keino liikkumispalveluiden suunnitteluun. Jotta tästä tulisi normaalia ja sujuvaa 

liikennesuunnittelun rutiinia, kannattaa luoda systemaattinen käytäntö eri palveluiden matkatilastojen keräämiseen siten, 
että myös palveluliikenteestä ja päivätoiminnasta olisi helposti saatavilla lähtö-määräpaikkamuotoinen matka-aineisto.

● Vaikka avoimen kutsuliikenteen kehittämisen vaikuttavuus jäisikin alle tämän simuloinnin tulosten, ovat tulokset niin 
rohkaisevia, että toimintamallia kannattaisi kokeilla.

● Palveluliikenteen sijaan tulisi puhua avoimesta kutsuliikenteestä ja sille tulisi luoda brändi, joka puhuttelee myös uusia 
käyttäjäryhmiä.

● Toimintamalli ja uuden kysynnän syntyminen edellyttää sopivan kutsuliikennejärjestelmän hankkimista, joka mahdollistaa 
tehokkaan yhdistelyn ja automaattisen välityksen sekä tilaamisen itsepalveluna modernilla tilaussovelluksella. 

○ Kutsuliikennejärjestelmä kannattaa hankkia erillään sote-kuljetusten välitystoiminnasta, koska järjestelmällä on merkittävä 
vaikutus liikkumisen palveluiden uudistamiseen, kun taas sote-kuljetusten välitystoiminnan hankkimisessa arvioidaan 
ensisijaisesti puhelinvälityksen toimivuutta. Näiden tavoitteiden yhdistäminen samaan hankintaan lisää riskiä, että hankinnassa 
päädytään huonoon kompromissiin kummankin tavoitteen osalta. 

○ Avoimen kutsuliikennejärjestelmän kustannukset ovat arviolta 10 000 - 20 000 €/vuosi (lisenssimaksu)

● Kustannustehokkuushyödyt syntyvät täysimääräisesti vasta, kun enemmistöä sote-asiakkaista ryhdytään systemaattisesti 
ohjaamaan avoimeen kutsuliikenteeseen aina, kun se on saatavilla, ja määritellään etukäteen ne asiakkaat, jotka ovat 
oikeutettuja yksityiseen kyytiin. Lisäksi palvelulupausta pitää muuttaa siten, että 20 min aikataulujousto ja matkan 
pidentymät ovat sallittuja.
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Avoimen kutsuliikenteen kokeilu ennen kesää 2022?
● Rauma kilpailuttaa sote-kuljetusten välityksen ja päiväautot kesällä 2021: nykyiset sopimukset päättyvät vuoden 2021 lopussa. Palveluliikenteen ja 

joukkoliikenteen nykyiset sopimukset päättyvät vuoden 2022 lopussa ja kilpailutus on ajankohtainen kesällä 2022. 

● Jotta palveluliikenteen ja joukkoliikenteen hankinnoissa voidaan ottaa huomioon avoimen kutsuliikenteen kehittäminen, sitä olisi hyvä testata nykyisten 
palveluiden rinnalla jo ennen kesää 2022. Simulointi antaa hyvää osviittaa hankintojen tekemiseen, mutta käytännön kokeilulla voidaan varmistaa 
vaikutusten oikea suunta. Kokeilun pituus voi olla 6-12 kk.

● Rauman palveluliikenteen nykyinen sopimus mahdollistaa Rauman osoittaman välitysjärjestelmän käyttöönoton. Nykyinen palveluliikenteen yksi auto ei 
kuitenkaan riitä mielekkääseen kokeiluun vaan siinä tulisi olla vähintään 2 autoa siten, että ne palvelevat myös ilta-aikaan ja lauantaisin. Siksi 
sote-päiväautojen tuleva kilpailutus kannattaa tehdä siten, että Rauma voi halutessaan varata esim. 1-2 päiväautoa avoimeen kutsuliikenteeseen. 

● Vaihtoehtoisesti kokeilua varten voidaan hankkia nykyisistä palveluista kokonaan erillinen kalusto, kuitenkin vähintään 2 autoa. 

● On muistettava, että palvelukokemus on riippuvainen kapasiteetin määrästä, ja se on otettava huomioon kokeilua arvioitaessa. Kaksikaan autoa ei 
riitä kaikkiin nykyisin matkoihin saati uuteen kysyntää. Siksi kokeilun tavoitteena on testata ennen kaikkea palvelukokemusta eri käyttäjäryhmille; ei 
niinkään kysynnän määrää.

● Avoimen kutsuliikenteen puhelinvälitys voidaan antaa tehtäväksi sote-kuljetusten välittäjälle, jollekin avoimen kutsuliikenteen liikennöitsijälle tai 
Rauman kaupungin työntekijöille. Siksi sote-kuljetusten välitys kannattaa kilpailuttaa siten, että välittäjä on tarvittaessa velvollinen hoitamaan myös 
avoimen kutsuliikenteen puhelintilaukset erikseen sovittuina palveluaikoina Rauman osoittamalla järjestelmällä, joka voi olla eri kuin välittäjän tarjoama 
järjestelmä sote-kuljetusten välitykseen. Puhelintilausten vastaanottoaika voi hyvin olla samaan tapaan rajattu kuin palveluliikenteessä nykyisin. 

● Kokeilun aikana sote-asiakkaita ei vielä systemaattisesti ohjata avoimeen palveluliikenteeseen vaan heitä kannustetaan kokeilemaan sitä 
vapaaehtoisesti esim. maksuttomalla kokeilulla tai muilla kannustimilla. Kerätyn palautteen perusteella voidaan rakentaa uutta pysyvää toimintamallia. 
Markkinointia voidaan kohdentaa ensin SHL-asiakkaisiin, koska heidän kohdallaan avustustarve ja siten kynnys muutokseen on matalampi.

● Sote-asiakkaiden lisäksi palautetta kerätään toki myös muilta asiakasryhmiltä, erityisesti nuorilta ja autottomilta.

● Kokeilun aikana on tärkeää testata myös avoimen kutsuliikenteen uutta brändiä ja panostaa markkinointiin.

● Avoimen kutsuliikenteen kehittäminen on hanke, johon voi hakea rahoitusta mm. digitalisaatiota edistävistä ohjelmista. Avoimeen liikenteeseen saa 
myös normaalia valtionapua ELY-keskuksesta.
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