
Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin

Kooste markkinoille tulon esteistä ja niiden ylittämisestä



Markkinoille tulon haasteet ja esteet

 Rahoituksen löytäminen
• Uusi markkina ja uudet toimijat

 Kannattavan liiketoiminnan rakentaminen 
• Toiminnan jatkuvuus pilottivaiheen jälkeen epävarmaa

‒ Pilotin jälkeinen ”kuolemanlaakso” 
• Kiinnostuneita asiakkaita on helppo löytää, pääsy asiakkaan arkeen on hankalampaa

‒ Mm. Vantaan MaaS-pilotin kokemukset: 730 sovelluksen latauskertaa, 300 rekisteröitynyttä asiakasta, 40 tehtyä matkaa

 Kriittisen asiakasmassan saavuttaminen vaatii aikaa ja rahaa, ja mm. markkinointiosaamista
• Käyttäjänäkökulmasta houkutteleva palvelu vaatii laajaa toiminta-aluetta ja hyvää saatavuutta

‒ Kuluttajapreferenssinä mm. yllättävän lyhyet kävelymatkat
‒ Lyhyiden matkojen pieni kysyntä
‒ Haastavat asiakasodotukset: korkeat odotukset palvelulle ja pieni maksuhalukkuus

• Tuotantokustannukset (mm. kuljettajakustannukset) edellyttävät suurta asiakasmäärää
• Palvelun käyttöönotto vaatii asiakkaalta uutta suhtautumista omaan liikkumiseen

‒ Negatiiviset asenteen mm. vuokraustoimijoita kohtaan
‒ Siirtymä yksityisautoilusta pois haastavaa

‒ Tottumukset
‒ Muuttuvatkin kustannukset koetaan kiinteinä



Markkinoille tulon haasteet ja esteet

 Kaupungit pilottialueina vs. asiakastarve seudullisille/kansainvälisille palveluille koko matkaketjulle
• Palvelutarjoajien väliset Roaming-käytännöt?

 Oikea ajoitus
• Esim. uusilla työpaikka-alueilla palvelut on oltava tarjolla ennen työ- ja työasiamatkatottumusten vakiintumista
• Ennakollinen palvelun ajoitus vaatii toimijalta hyvää kassaa

 Asukas- / käyttäjätiheys
• Harva asutus on haaste kannattavalle reittioptimoinnille (liikennöintikustannukset)

‒ Siirtokilometrit kalliita
• Joustava ja nopea palvelun saatavuus (käyttäjien ennakoimattomuus)
• Kilpailevat palvelut ja liikkumistottumukset myös tiheään asutuilla alueilla



Markkinoille tulon haasteet ja esteet

 Rajapintojen rakentaminen, kumppanuusneuvottelut ja toimijoiden sitouttaminen (työllistävin kokonaisuus)
• Teknologiat olemassa – yhteistyö ja sopimuksellisuus haastavaa

 Rajapintojen hidas aukeaminen
• Haasteet mm. taksi- ja joukkoliikenteen integroinnissa
• ”Oman” datan ja liiketoiminnan suojeleminen 

 Pieni toimijakoko ja suuruuden ekonomia
• Toiminnan kannattavuus saavutetaan vasta isossa mittakaavassa 

‒ Isojen lippumäärien ostaminen mahdollistaa halvemman kokonaishinnan ja siten suuremmat voitot jälleenmyynnissä
‒ Isot toimijat saavat koostaan etua kalustohankinnoissa
‒ Matkojen yhdistelyssä yhdistelytehokkuus kasvaa ajoneuvokapasiteetin kasvaessa

• Pienillä toimijoilla tarve nopeaan ja joustavaan toimintaan (ei resursseja pitkiin odotuksiin)
‒ Esim. kaupungit ovat asiakkaina hankalia päätöksentekoprosessin hitauden sekä raskaiden hankintaprosessien (mm. 

hankintalainsäädäntö ja auditointiprosessit) vuoksi

 Portinvartijat
• Uudet liikkumispalvelut vaativat usein mahdollistavia ja tukevia päätöksiä joukkoliikenteen julkisilta viranomaisilta



Keskeiset menestystekijät

 Oikeiden kumppanien löytäminen 
• Saumaton yhteistyö liikennöitsijöiden ja julkisten viranomaisten kanssa

 Elinvoimaiset sopimukset 
• Kannattavaa liiketoimintaa kaikille osapuolille

 Palvelujen käyttöehdot (liikennöitsijän reunaehdot vs. asiakastarpeet)
• Matka-ajan hyödynnettävyys!
• Oikeiden kysymysten kysyminen asiakkaalta sekä tilausvaiheen tietojen oikea tarkkuus (optimointimoottoreiden tehon 

maksimointi)

 Riittävä tekninen valmius
• Asiakkaan tunnistus ja profilointi
• Asiakaskäyttäytymisen analysointi ja ennakointi
• Tietokanta auton, kuljettajan ja asiakkaan ominaisuuksista
• Kyky ajoajan luotettavaan ennakointiin  liikenteen luotettavuus ja säännöllisyys
• Reaaliaikainen ja sujuva toiminta: matkan tilaus ja maksaminen sekä välitys kuljettajalle ja navigointiin 

‒ Avain tehokkaaseen ja optimoituun reaaliaikaiseen reititykseen
‒ Toimivuus avaimena palvelun laajentamiseen sekä alueellisesti että määrällisesti



Julkisen sektorin rooli palvelujen mahdollistamisessa

 Julkisen sektorin tuki luo uusille palveluille uskottavuutta!
• Mahdollistaa hyödyntää uudet palvelut oman kestävän liikkumisen kokonaisuuden osana
• Markkinointiarvon hyödyntäminen yritysyhteistyössä ja uuden tekemisessä

 Oman liikennejärjestelmän kustannustehokas tehostaminen kumppanuusmalleilla

 Pilottien rahoitus (Tekes, kaupungit jne.)



Julkisen sektorin rooli palvelujen mahdollistamisessa: 
kaupungit ja seudut

 Liikennejärjestelmän tarjoajan mahdollistava rooli
• Joukkoliikennelippujen myyntimahdollisuus
• Tarve lyhyemmille ja ketterämmille sopimuksille

 Liikenneinfran tuki
• Joukkoliikennekaistat ja liikennevaloetuudet vain joukkoliikenteelle vai myös uusille liikkumispalveluille?
• Pysäköintipaikat ja –maksut: mahdollisuus tarjontaan/helpotuksiin operaattorinäkökulmasta?

‒ Yhteiskäyttöautoille houkuttelevat ja riittävät pysäköintipaikat
‒ Tarve kevyemmille toimintatavoille pysäköintikysymysten käsittelyssä (pitkät prosessit suhteessa käsiteltävään kysymykseen)

 Markkinoinnin tuki
• Pienillä toimijoilla omat markkinointiresurssit vähäiset
• Yhteiset kampanjat mm. joukkoliikenteen kanssa?

 Yhdistelymahdollisuudet muiden julkisesti järjestettyjen kuljetusten kanssa

 Monipuolisen palvelutarjonnan varmistaminen
• Tilaa kaikille toimijoille – yksittäisen toimijan monopoliaseman tietoinen välttäminen



Julkisen sektorin rooli palvelujen mahdollistamisessa: 
valtio

 Sääntelyn vapauttaminen nopeuttaa palvelujen kehittymistä

 Merkittävä rooli rajapintojen avaamisessa ja standardisoinnissa
• Palveluja voidaan rakentaa vain sinne, missä rajapinnat sen sallivat
• Pääsy Trafin tietokantaan? (mm. asiakkaan ajokorttitietojen tarkistus)

 Verotuskysymykset
• ALV-osuudella on merkittävä vaikutus palveluiden kannattavuuteen

‒ Verotetaanko liikennepalvelusta vai yleisen arvonlisäverokannan mukaan
• Etuuksien määrittely

‒ Joukkoliikennetuesta liikkumispalvelutukeen
‒ Kilometrikorvausten ja työmatkan verovähennysoikeuden vaikutus: suosii kimppakyytejä kyytipalvelujen kustannuksella

 Muut lainsäädännölliset kysymykset
• Asiakkaan mahdollisuus poistaa omat tietonsa tietokannasta (v. 2018) hankaloittaa asiakastietojen hallintaa 

(mm. kirjanpitopalvelun väärinkäytöksistä)



Julkisen sektorin rooli palvelujen mahdollistamisessa: 
valtio

 Pilottitoiminta
• Käynnissä olevien pilottien tuominen esiin
• Yhteistyön rakentaminen kaupunkien / pilottien välille

 Tilannekuva nykyisestä palvelutarjonnasta
• Tietoa etenkin kaupungeille: Mitä on tarjolla? Mitä palveluilla voidaan saavuttaa?


