
Yhteiskäyttöautotoimijat -
yhteenveto haastatteluista



Lähtökohdat



Palvelutarjoajan ja kaupungin 
kahdenkeskiset strukturoidut neuvottelut

Tavoitteet:

● Löytää konkreettiset polut sille, kuinka Jyväskylän kaupunki voi hyödyntää monipuolisesti yhteiskäyttöisiä 
ajoneuvoja. Alustavasti mahdollisia hyödyntämiskohteita ovat:

• Kehittyvälle Kankaan alueelle yhteiskäyttöauto tarjolle alueen asukkaille ja työntekijöille operaattorivetoisesti

• Kaupungin omistamien autojen yhteiskäytön edistäminen sekä omalle henkilöstölle yli organisaatiorajojen, 
että jakaminen korvauksesta ulkopuolisille

● Muodostaa Polkuja-hankkeeseen esiselvitysten ja neuvottelujen perusteella toiminnallisilla, taloudellisilla ja 
käyttäjätapauksilla konkretisoidut palvelupolut palveluiden edistämiseksi kaikkien kuntien käyttöön

Neuvotteluiden käytännöt:

● Jokainen palveluntarjoaja tavataan erikseen

● Sitolla päävastuu haastattelusta ja sen dokumentaatiosta

● Jyväskylän kaupungin edustajat esittävät täydentäviä kysymyksiä ja kommentteja omista näkökulmistaan

● Kesto 30 minuuttia/palveluntarjoaja



Neuvotteluiden keskeiset kysymykset

● Mitä hyötyjä kaupunkiorganisaatiolle tavoitellaan yhteiskäyttöajoneuvoilla?

● Mitä hyötyjä kaupunkilaisille tavoitellaan yhteiskäyttöajoneuvoilla?

● Millainen tarjottava palvelu on? Kuinka se vastaa kaupunkiorganisaation ja kaupunkilaisten tarpeisiin? Onko palvelun 
toteuttamiselle erilaisia vaihtoehtoja?

● Miten kaupunki voi edistää palvelun käynnistymistä?

● Miten kaupunki voi edistää palvelun toimintaa sen ollessa käynnissä?

● Mitä muita yhteistyökumppaneita palvelutarjoajan ja kaupungin lisäksi tarvitaan palvelun käynnistämiseen? Millaisia 
reunaehtoja sidosryhmillä on (talous, muu toimintaympäristö, jne.)?

● Mitä muita yhteistyökumppaneita palvelutarjoajan ja kaupungin lisäksi tarvitaan palvelun ylläpitoon? Millaisia reunaehtoja
sidosryhmillä on (talous, muu toimintaympäristö, jne.)?

● Kuinka reunaehtoja voidaan täyttää? Mikä vastuutaho edistää toteutuksen edellytyksiä?



Tulokset



●Haastatellut toimijat tarjoavat perinteisestä yritysauto-leasinginstä kehitettyjä palveluita, 
erilliseen kalustoon perustuvia yhteiskäyttöautopalveluita ja autojen 
vertaisvuokrauspalveluita

●Palveluiden laajan kirjon vuoksi tavoitteita ja menetelmiä tavoitteiden saavuttamiseksi on 
erilaisia:

•Organisaation (yritys/yhteisö jne.) liikkumistarpeiden täyttäminen 
→Kustannustehokkuus

→Tehokas kaluston käyttö ja käyttäjäystävällinen varausjärjestelmä
•Organisaation kaluston käyttö työaikojen ulkopuolella

→Kustannustehokkuus
→Käyttäjäystävällinen varausjärjestelmä, vastuukysymykset

•Yksityishenkilön autoriippuvuuden vähentäminen
→Yhteinen autokalusto käytössä / olemassa olevan kaluston vertaisjakaminen

→Käyttäjäystävällinen varausjärjestelmä, vastuukysymykset

Palvelutarjonta



Yritysauto-leasing

Usea toimija on kehittänyt kalusto-leasingiä täydentäviä palveluita

● Varausjärjestelmä, jolla työntekijät varaavat auton käyttöönsä (mobiili-applikaatio ja tietokonejärjestelmä)
• Varausjärjestelmän kehitystasoissa vaihteluita, mm. mahdollisuuksia varoittaa varauksen päättymisestä ja 

jatkaa varausta tarvittaessa
• Kehittynyttä automatiikkaa mukana useassa palvelussa (palvelu tunnistaa, että ajoneuvo palautuu 

myöhässä)

● Auton käyttöönotto matkapuhelimen avulla (soitto/tekstiviesti/applikaatio), avaimet tarvittaessa sisällä

● Ajoneuvovalikoima riippuu toimijasta, ja vaikuttaa sopimuksen kestoon:
• Vapaavalintaiset ajoneuvot vaativat pitkät sopimukset (2-4 v.)
• Palvelutarjoajan ajoneuvojen perusvalikoimasta lyhyemmät sopimukset (jopa 30 vrk irtisanomisaika)

● Jälleenvuokraus työaikojen ulkopuolella monella toimijalla mahdollista nyt tai lähitulevaisuudessa
• Vastuutaho vaihtelee (leasing-yhtiö vs. pääasiakas)

• Jälleenvuokrauksesta saatavat tuotot vähentävät päävuokralaisen leasing-kuluja tai tilitetään 
päävuokralaiselle pääomatuloina

• Täysin ulkoisille asiakkaille vuokraus (avoimet markkinat) tuovat mukanaan paljon vastuu- ja 
vakuutuskysymyksiä



Vapaasti käytettävissä olevat 
yhteiskäyttöautot

●Toimijan omistama kalusto palveluun rekisteröityneiden henkilöiden käytössä
•Käyttäjät osoittavat ajo-oikeutensa ja luottokelpoisuutensa, tarvittaessa pidätetään 
takaus

●Lähtökohtaisesti asemaperusteinen palvelu, palautus pääasiassa samaan paikkaan
•Kelluva järjestelmä vaatii tiheän käyttäjäverkoston; kaksi järjestelmää käytössä 
pääkaupunkiseudulla

●Dynaaminen hinnoittelu mukautuu kysyntään – tasoittaa kysynnänvaihteluita

●Yhteistyö rakennuttajien kanssa
•Yhteiskäyttöauton tarjoaminen lieventää usein pysäköintinormia ja alentaa 
rakentamiskustannuksia

•Lievemmän pysäköintinormin käyttö edellyttää usein 10 vuoden sopimuksen 
yhteiskäyttöauton tarjoamisesta

•Rakennuttaja maksaa autosta kuukausimaksun, kunnes tavoiteltu käyttöaste (esim. 40 
%) saavutetaan. Näin rakennuttajalla on motiivi viestiä palvelusta asukkaille.

•Joissain tapauksissa vuokrayhtiö subventoi asukkaiden yhteiskäyttöauton käyttöä.



Ajoneuvojen vertaisvuokraus

●Ajoneuvon omistaja ilmoittaa ajoneuvon vuokrattavaksi ajankohtina, jolloin ei sitä itse 
tarvitse

●Omistaja määrittelee vuokrauksen ehdot, välityspalvelun tarjoaja pidättää 30 % 
komission

●Vuokratulot ovat pääomatuloa, yli 10 000 euron tuloista tulee maksaa arvonlisävero

●Mahdollisuus jakaa myös yrityksen tai yhteisön omistamia ajoneuvoja

•Leasing-ajoneuvojen jakamisesta tulee sopia leasing-yhtiön kanssa. Leasing-
yhtiöt suhtautuvat jälleenvuokraukseen varautuneesti, mutta keskusteluja on 
avattu.

●Vertaisvuokraus kevyt tapa aloittaa palvelut esim. taloyhtiössä tai Jyväskylän 
tapauksessa Kankaan alueella.



Esimerkkejä hinnoittelusta

●Markkinaehtoinen malli: 20 € / 2 h; 35 €/pv // 11 €/h; 66€/pv + 11 c/km

●Kelluvat järjestelmät: 0,47 €/min / 0,57 €/min

●Pääasiakkaan leasing-auton jälleenvuokraus: 20 €/ilta, 50 €/viikonloppu

●Perusmalliston leasing-auto kehitetyillä yhteiskäyttöjärjestelmillä: alk. 430 €/kk

●Vertaisvuokraus esim. 9 €/tunti, 48 €/pv, 255 €/vk (omistaja määrittelee itse)



Tulokset



Kaupunki yhteiskäyttöautoilun edistäjänä

●Pysäköinti

•Palvelumalleissa, joissa auto on vapaasti käytössä (vaikka se olisi ensisijaisesti virka-
tai työasiamatkakäytössä), auton pysäköiminen näkyvälle ja hyvin saavutettavissa 
olevalle paikalle helpottaa palvelun käyttöä

•Pysäköinnin maksullisuus on haaste heikon katteen liiketoiminnassa

•Pysäköintimahdollisuuksien edistämisellä voidaan tuoda yhteiskäyttöautoille 
näkyvyyttä ja viestiä kaupungin hyväksynnästä, ja toisaalta tukea palvelun taloudellisia 
edellytyksiä ilman rahallista panostusta

●Markkinointi

•Vaikka yhteiskäyttöautot mielletään lähtökohtaisesti hyödylliseksi järjestelmäksi, käytön 
aloittamiseen liittyy epävarmuuksia. Kaupungin näkyminen markkinoinnissa tuo 
palvelulle uskottavuutta.

•Mahdollisuuksia ovat esim. kaupungin ja yhteiskäyttöautotoimijan yhteiset kampanjat, 
logojen esittäminen viestinnässä, tiedon välitys kaupungin viestintäkanavien kautta…



Kaupunki yhteiskäyttöautoilun edistäjänä

●Taloudellinen subventio

•Kaupunki, yritykset ja muut yhteisöt voivat mahdollistaa yhteiskäyttöautojen 
perustarjonnan

•Maakuntakeskuksissa yksityinen kysyntä ei vielä pääsääntöisesti mahdollista 
markkinaehtoista yhteiskäyttöautojen tarjontaa – kaupunkien kanssa tehtävät 
sopimukset luovat myös tarjonnan, joka mahdollistaa yksityisen kysynnän 
laajentamisen.

•Kaupunki voi maksaa ajoneuvokohtaista kuukausihintaa tai vaihtoehtoisesti 
subventoida yksittäisiä ajoneuvoja samaan tapaan kuin asunto-osakeyhtiöt tai 
rakennuttajat. 

•Taloudellinen subventio voi olla myös maksuttomien pysäköintipaikkojen 
tarjoamista.



Yhteiskäyttöautojen pysäköinti

●Palvelumalleissa, joissa auto on vapaasti käytössä (vaikka se olisi ensisijaisesti virka- tai 
työasiamatkakäytössä), auto tulee voida pysäköidä näkyvälle ja hyvin saavutettavissa 
olevalle paikalle.

●Pysäköinnin maksullisuus on haaste heikon katteen liiketoiminnassa.

●Yhteiskäyttöautojen pysäköintiä tuetaan useassa kaupungissa:
•Helsingissä yhteiskäyttöauto-operaattorit voivat ostaa Z-pysäköintilupia, jotka 
oikeuttavat pysäköinnin kaikilla kantakaupungin pysäköintialueilla. Lisäksi keskustassa 
on pysäköintipaikkoja, joille saa pysäköidä vain Z-luvalla. Luvan perushinta on 370 
euroa/vuosi, ja vähäpäästöisille ajoneuvoille hinta on 150 euroa/vuosi.

•Vantaa tarjoaa yhteiskäyttöautoille maksutonta pysäköintiä lisäkilvin merkityille 
paikoille. Pysäköintioikeus on ajoneuvokohtainen ja maksuton ainakin ajalla 2017-
2020.

•Espoossa yhteiskäyttöauto-operaattorit voivat hakea lupaa, joka oikeuttaa 
pysäköimään erikseen liikennemerkillä osoitetuille yhteiskäyttöautojen 
pysäköintipaikoille. Lupa on maksuton ja voimassa toistaiseksi.

•Oulun, Jyväskylän ja Turun kaupungeissa kehitetään yhteiskäyttöautoihin liittyviä 
pysäköinnin linjauksia.


