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Kätevä Seinäjoki lyhyesti

Kätevä Seinäjoki oli Seinäjoen ja Nurmon keskusta-alueella 
14.11.2016-30.4.2017 järjestetty MaaS-kokeilu. Kokeilun 
ensisijaisena tavoitteena oli käynnistää kuukausihinnoiteltu 
usean kulkumuodon liikkumispalvelupilotti, tutkia toimin-
nan vaatimia teknologiaratkaisuja ja hakea konkreettisia 
asiakaskokemuksia palvelumallista testiasiakkuuksien kaut-
ta.  

Kokeilu yhdisti Seinäjoen kaupunkialueen liikkumispalvelut 
kolmeksi erilaiseksi palvelupaketiksi. Palvelun kohdeasi-
akkaina olivat kaikki palvelualueella liikkuvat henkilöt; 
erityisesti ne kaupunkilaiset, jotka olivat kokeneet alueen 
julkisen liikenteen aiemmin riittämättömäksi. Palvelun pe-

1/2015–6/2015  
Esiselvityksiä

• Selvitys Seinäjoen alueen henkilö- ja joukkoliikenteen 
nykytilasta

• Päätös Tekes-rahoituken hakemisesta MaaS-kokeilulle
• Konsortion kokoaminen ja hankkeen yhteisten tavoittei-

den määrittäminen  

rusidea oli yksinkertainen: asiakas valitsi itselleen sopivim-
man palvelupaketin ja maksoi palvelun käytöstä kiinteää 
kuukausimaksua. Vastineeksi asiakas sai edullisemmat ker-
tamaksut eri liikkumispalveluihin.

Kokeilua edelsi pitkäaikainen yhteistyö palvelun kehittä-
neiden organisaatioiden välillä. Yhteistyö organisaatioiden 
välillä alkoi esiselvityksellä uusien liikkumispalveluiden tar-
peista kaupunkialueella ja jatkui liikkumisdatan digitalisoin-
nilla. Tätä seurasi päätös MaaS-pilotin järjestämisestä. Pal-
velukokonaisuuden kehityksestä vastasi Sito Oy yhteistyössä 
Seinäjoen kaupungin, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
sekä paikallisten liikennöitsijöiden kanssa. Kaupunkijouk-

koliikennettä tarjoava Komia Liikenne, kutsubussipalveluita 
tarjoava Pahkakankaan Liikenne sekä Seinäjoen Keskustaksi 
olivat palvelussa mukana olleet liikennöitsijät. Tekes oli mu-
kana rahoittamassa hanketta.  

Seinäjoen alue on ollut kokonaisuudessaan kiinnostava 
ympäristö MaaS-palvelujen kokeilemiselle ja kehittämisel-
le. Kaupungissa vallitsee erittäin voimakas yksityisautoilun 
kulttuuri. Paikallisliikenteen linjat ja niiden vuorovälit eivät 
ole olleet etenkään ilta- ja viikonloppuisin kaikkia kaupun-
kilaisia tyydyttävällä tasolla. Paikallisliikenteen hintataso 
on kuitenkin kaupungissa erittäin kilpailukykyinen, yksi 
Suomen edullisimmista. Haastavista lähtökohdista huoli-
matta kaupungissa vallitsi yhteistyön alkumetreistä lähtien  
positiivinen uutta luova asenne ja tekemisen meininki.

Kätevä Seinäjoki -palvelun konkreettista muotoa ja sisältöä 
alettiin kehittää alkuvuodesta 2016. Tavoitteeksi asetettiin 
kokeilun käynnistyminen syksyllä 2016. Hankkeessa mu-
kana olleiden liikennöitsijöiden palveluiden paketointi ja 
uudelleenhinnoittelu olivat alusta asti kaiken suunnittelun 

keskiössä. Uuden liikkumispalvelun pilotointi haluttiin viedä 
teknologisesti mahdollisimman kevyenä läpi. Tavoitteena 
oli ensin selvittää, löytyykö palvelulle kysyntää Seinäjoen 
alueella ja vasta tämän jälkeen keskittyä merkittävimpiin 
teknologiainvestointeihin. Pieniä teknologiainvestointeja, 
mm. taksien ja kutsubussien ohjaukseen, välitykseen sekä 
yhdistelyyn oli tarkoitus tehdä jo kokeilun aikana, mutta 
näitä ei toteutettu. 

Palvelupakettien nimiksi muodostuivat Mukava, Sopiva ja 
Menevä. Nimivalinnoilla pyrittiin ohjaamaan asiakkaita oi-
kean palvelupaketin valintaan, joskin palvelun lähtökohtai-
sena ideana oli koko ajan se, että asiakas on oman liikkumi-
sensa paras asiantuntija. Palveluehdot haluttiin määrittää 
kokeilun ajaksi mahdollisimman asiakasystävällisiksi, jotta 
asiakkaan kynnys palvelun kokeiluun olisi mahdollisimman 
pieni. Asiakkaat sitoutuivat palveluun kuukausikohtaisesti ja 
heille annettiin myös mahdollisuus vaihtaa palvelupakettia 
joka kuukausi. Palvelun käyttäminen oli koko kokeilujakson 
ajan asiakkaille maksullista. Päätös tehtiin pääosin siitä 
syystä, että kokeilun tavoitteena oli juuri tutkia sitä, miten 

liikkumispalveluiden paketointi ja uudelleenhinnoittelu vai-
kuttavat asiakkaiden halukkuuteen käyttää palvelua. Kaikki 
testiasiakkaat palkittiin kokeilujakson aikana.

Palveluoperaattori pidätti palveluehdoissa oikeuden palve-
lun kuukausimaksujen ja kyytien kertamaksujen  ennalta 
ilmoitettuihin hinnanmuutoksiin. Hinnoittelu asettui asia-
kaspalautteen ja matkustusdatan perusteella kuitenkin 
ensiyrittämällä lähes optimitasoon, eikä painetta suuriin 
hinnanmuutoksiin näin ollen syntynyt kokeilujakson aikana.  
Taksimatkojen kertamaksuja nostettiin kerran kokeilujakson 
aikana. Tähän syynä oli Seinäjoen keskustaksin alaisuudessa 
työskentelevien itsenäisten taksiyrittäjien näkemykset pal-
velun tulonmuodostuksesta. Taksiyrittäjät kokivat yksittäi-
set kertamaksut kuukausimaksuista saatavia jyvityksiä tär-
keämmiksi. Operaattori jyvitti kokeilun jälkeen asiakkailta 
perityt kuukausimaksut liikennöitsijöille. Ne liikennöitsijät, 
jotka myivät liikkumispalveluitaan suhteessa edullisimmin 
kokonaispalveluun, saivat suuremman osan jyvityksistä. 
Jyvitysten määrä oli siten verrannollinen palvelun aikana 
annettuun alennukseen. 

6/2015–2/2016  
Operoinnin valmistelu ja rahoituksen haku

• Projektiryhmän sisäisiä palavereja
• Rahoitushakemuksen valmistelu Tekesille

3/2016–10/2016  
Kätevä-palvelukokeilun valmistelu

• Konsortion sisäinen kick off 03/2016
• Järjestelmätarpeiden kartuttaminen, palvelukokonaisuuden hahmottaminen, yksityiskohtaisempien palveluehtojen tarkenta-

minen 03–05/2016
• Päätökset palvelupakettien sisällöstä ja hinnoittelusta 05-08/2016
• Kokeilun käynnistymisestä viestiminen, mm. lehdistötiedotteen julkaiseminen, kotisivujen sekä Facebook-tilin avaaminen 09-

10/2016
• Asiakasrekrytointi alkaa 10/2016

11/2016–5/2017  
Kätevä-palvelukokeilu

• Kokeilu käynnistyy 14.11.2016
• Taksien kertamaksuja korotetaan 1.3.2017
• Kokeilu päättyy 30.4.2017
• Projektiryhmän sisäinen lopputyöpaja; tulosten, op-

pien ja havaintojen kerääminen, läpikäynti ja raportointi 
05/2017
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Tarpeet ja tavoitteet MaaS-kokeilun taustalla

Kokeilun taustalla on Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen yhteisesti toteuttama liikennetiedon digitali-
sointiprojekti, jossa joukko- ja henkilöliikennetietoa digitoi-
tiin ja vietiin osaksi valtakunnallista koontikantaa. Projektin 
aikana yhteistyö Siton, viranomaisten ja liikennöitsijöiden 
kanssa syveni. Siton esityksestä päätettiin yhdessä lähteä 
tutkimaan MaaS-palveluiden toteuttamista Seinäjoella ja 
laajemmin Etelä-Pohjanmaalla. Selvitys- ja tutkimusvaih-
teet ajoittuvat vuodelle 2015. Saman vuoden aikana val-
misteltiin myös konsortion MaaS-kehittämiseen liittyvät 
tutkimus- ja kehityshankkeet Tekesin suuntaan.

Operaattorin näkökulmasta kokeilun keskeisimpänä tavoit-
teena oli saavuttaa lisääntynyttä ymmärrystä MaaS-palve-
lun suunnittelusta, käyttöönotosta ja ylläpidosta. Kokeilusta 
saadut opit ovat jalostaneet operaattorina toimineen Siton 
ajatuksia koko markkinan nykytilasta. Lisääntynyt ymmärrys 
markkinoista on edesauttanut Sitoa uusien toimeksiantojen 
saamisessa. Ymmärrystä haettiin mm. palveluiden pake-

tointiin ja uudelleen hinnoitteluun, palvelussa mukana ole-
vien eri osapuolten ansaintalogiikkaan, palvelun skaalaami-
seen sekä tarvittaviin teknologiaratkaisuihin. Sito tavoitteli 
kokeilun aikana myös näkemystä siitä, voiko MaaS-palvelu 
olla ylipäätään markkinaehtoisesti kannattavaa liiketoimin-
taa ja minkälaisia mahdollisuuksia syntyy, mikäli julkisesti 
tuettuja kyytejä yhdistetään markkinaehtoisiin kyyteihin. 
Viimeksi mainittua asiaa ei kokeilun puitteissa konkreetti-
sesti testattu, mutta asiaa tutkittiin Kätevä Seinäjoki -projek-
tin ja osin muiden samaan aikaan käynnissä olevien projek-
tien resursseilla.  

Kokeilusta saatavan opin ohella, Seinäjoen kaupunkiseudun 
henkilö- ja joukkoliikenteen kehittäminen oli toinen keskei-
nen tavoite MaaS-kokeilun käynnistämisessä. Vaikka Kätevä 
Seinäjoki –palvelua markkinoitiin alusta alkaen kokeilujak-
sona, oli projektiryhmän tavoitteena palvelun vakiinnutta-
minen pysyvästi osaksi kaupungin muuta joukko- ja henki-
löliikennetarjontaa. 

Selvittelystä konkreettiaan:  
Kätevä Seinäjoki palvelukokeiluna

Palvelun tavoitteena oli luoda Seinäjoen alueelle uutta tak-
si- ja joukkoliikennekysyntää. Uusi kysyntä syntyy kategori-
sesti kahdella eri tavalla: 

1. Saamalla asiakkaiksi niitä henkilöitä, jotka eivät ole 
aiemmin käyttäneet säännöllisesti taksi- ja joukkoliiken-
nepalveluita

2. Kouluttamalla ja ohjaamalla niitä henkilöitä, jotka jo 
käyttävät taksi- ja joukkoliikennepalveluita. Tavoitteena 
oli lisätä asiakaskohtaista matkamäärää sekä monipuo-
listaa asiakkaiden liikkumispalvelukysyntää. Palvelulla 
pyrittiin tavoittamaan mm. henkilöitä, jotka käyttivät jo 
paikallisliikennettä ja jotka matalalla kynnyksellä olisivat 
olleet valmiita kokeileman myös edullisia ovelta-ovelle - 
liikkumispalveluita

Tavoitellun uuden kysynnän voitiin nähdä syntyvän uuden 
houkuttelevan hinnoittelun myötä. Edullisemmat taksi- ja 
joukkoliikennepalvelut houkuttelevat uusia asiakkaita pal-
velun piiriin entistä useammin. Oletuksena pidettiin, että 
lisääntynyttä kysyntää ei syntyisi, mikäli asiakkaat maksaisi-
vat palveluista normaalin hinnan.

Jo testiasiakkaiden rekrytoinnin alkumetreillä projektiryh-
mä ymmärsi, että asiakkaiden rekrytoiminen uuden palve-
lun piiriin on työlästä. Potentiaalisia asiakkaita tuli kouluttaa  
ja samalla tuli tiedottaa palvelusta ja sen käytettävyydestä. 
Henkilöt, jotka olivat jo tottuneita käyttämään erilaisia liik-
kumispalvelua vaativat vähemmän koulutusta, mutta näi-

Kätevä Seinäjoki –palvelun palvelualue taksien sekä Kut-
subussin osalta on kuvattu oheisessa kuvassa. Palvelualue 
kattoi siten Seinäjoen ja Nurmon keskusta-alueen ja oli 
Seinäjoen keskustasta mitattuna säteeltään noin 5 km. Pal-
velualue rajoittui lännessä Alakylän alueelle Suupohjantien 
ja Kt 67 risteysalueelle sekä idässä ohitustiehen (Vt19). 
Nurmon suunnalla raja oli Autionkoskessa. Pohjoisraja kul-
ki Kyrönjokea myötäillen ja palvelualueen eteläraja sijoittui 
Eskoon alueelle Törnäväntie-Miinantie tienhaaran alueelle. 
Paikallisliikenteen osalta palvelun piirissä olivat kaikki Ko-
mia Liikenteen ajamat linjat. 

den henkilöiden osalta asiakaskohtaisen matkustusmäärän 
kasvattaminen oli hankalaa, koska nykyinen palvelutaso 
usein riitti kyseisille asiakkaille. 

Liikennöitsijöiden näkökulmasta uusi asiakaskysyntä luo 
uutta tulovirtaa ja parantaa siten koko liiketoiminnan kan-
nattavuutta. Tämä oli luonnollisesti liikennöitsijöiden kes-
keisin motivaatio lähteä palvelukokeiluun mukaan. Seinä-
joen kaupunki sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tukivat 
hanketta alusta alkaen. Viranomaiset olisivat toivoneet, 
että palvelua olisi jatkettu myös kokeilujakson jälkeen. 

Hanke ajoittui ajallisesti mielenkiintoiseen ajankohtaan, sil-
lä koko kokeilun suunnittelun ja ylläpidon ajan liikenne- ja 
viestintäministeriössä sekä eduskunnassa käytiin keskus-
telua  uudesta liikennealan lainsäädäntöuudistuksesta (Lii-
kennepalvelulaki). Erityisesti taksilainsäädännön voimakas 
uudistuminen lähitulevaisuudessa tulee muuttamaan tak-
simarkkinoita merkittävästi. Taksimarkkinoiden vapautumi-
nen tulee näkymään markkinoilla varmasti osin kokeilus-
sakin käytössä olleiden hinnoittelumallien lisääntymisellä. 
Liikennepalvelulailla tulee mahdollisesti olemaan oma vai-
kutuksensa myös julkisesti tuettujen kyytien kilpailutukseen 
ja hankintaan. Seinäjoen kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus saavuttivat kokeilun avulla arvokasta tietoa myös 
tulevaisuuden hankintoja silmällä pitäen. Kokonaisuudes-
saan kokeilusta saadut kokemukset ja tulosten analysointi 
toimivat kaikille hankkeessa mukana olleille organisaatioille 
tärkeänä tapana valmistautua tulevaan lainsäädäntöuudis-
tukseen.

Kätevä Seinäjoki palvelu käynnistyi 14.11.2016. Palvelun 
käynnistymistä edelsi mm. seuraavien konkreettisten toi-
menpiteiden toteuttaminen:

• Palvelun nimen ja visuaalisen ilmeen suunnittelu
• Päätökset palvelupakettien nimistä, sisällöstä ja hinnoit-

telusta
• Palveluehtojen laatiminen (yksityiskohtaisemmat pää-

tökset palvelualueesta ja -ajoista sekä tilausehdoista)  
• Viestintästrategian laatiminen (mm. viestinnän aikatau-

lu ja sisältö sekä viestinnästä vastuussa olevien henkilöi-
den nimeäminen)

• Kätevä Seinäjoki –mobiilisovelluksen kehittäminen
• Sisäisten prosessien (tilausten vastaanottaminen, kyydin 

välittäminen autolle, raportointi) tunnistaminen ja jatko-
kehittäminen

• Tarvittava sisäinen koulutus, esim. info- ja koulutustilai-
suus Seinäjoen Keskustaksin autoilijoille sekä välityskes-
kuksen työntekijöille

• Palvelun käynnistämisestä kertovan lehdistötiedotteen 
julkaiseminen

• Asiakasrekrytoinnin suunnittelu ja toteutus
• Palvelun kotisivujen suunnittelu ja käyttöönotto
• Kätevä Seinäjoki –tilin avaaminen Facebookiin sekä Twit-

teriin

Palvelupaketit suunniteltiin vastaamaan Seinäjoen kaupun-
gin asukkaiden erilaisia liikkumistarpeita. Asiakkaalla oli va-
littavanaan kolme erilaista palvelupakettia, jotka esitellään 
sivulla 7.

Operaattorin näkökulmasta kokeilun keskeisimpänä tavoitteena oli 
kokeilun avulla saavuttaa lisääntynyttä ymmärrystä MaaS-palvelun 

suunnittelusta, käyttöönotosta ja ylläpidosta.
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Sopiva

Sopiva tarjosi nykyisille ja uusille joukkoliikenteen 
käyttäjille uudistettuja perusliikkumispalveluita kilpai-
lukykyiseen hintaan. Sopivan valitsivat erityisesti ne, 
jotka olivat jo tottuneet käyttämään kaupungin pai-
kallisliikennettä, mutta kaipaisivat pientä ”tuunausta” 
palvelutarjontaansa. Palvelu sopi hyvin henkilöille, 
jotka eivät omistaneet autoa tai niille perheille, joissa 
ajokortillisten henkilöiden määrä oli suurempi kuin ta-
loudessa olevien autojen määrä. 

• kuukausimaksu 39 €/kk
• kuukausilippu paikallisbusseihin
• Rajaton oikeus Kutsubussiin 4 €/matka
• 20 kpl ennakkoon tilattuja kimppataksimatkoja pal-

velualueen sisällä 6 €/matka
• Kätevä Seinäjoki liikkumisappsi

Menevä 

Menevä-palvelupaketin lähtökohtana oli laajat, vaivat-
tomat ja monipuoliset joukko- ja henkilöliikennepal-
velut. Menevä sopi erityisesti henkilöille, jotka eivät 
omistaneet autoa tai aidosti punnitsivat mahdollisuut-
ta luopua omistusautosta. Kyseinen palvelupaketti oli 
paras valinta silloin, kun liikkumistarpeet olivat moni-
puoliset ja ne haluttiin ratkaista laadukkailla liikkumis-
palveluilla.

• kuukausimaksu 39 €/kk
• kuukausilippu paikallisbusseihin
• Rajaton oikeus Kutsubussiin 4 €/matka
• 20 kpl ennakkoon tilattuja kimppataksimatkoja pal-

velualueen sisällä 6 €/matka
• 8 kpl palvelualueen sisäisiä taksimatkoja 7 €/matka 

(ei ennakkovarausviivettä)
•  Kätevä Seinäjoki liikkumisappsi

Mukava 

Mukava oli oiva valinta niille, jotka pystyivät hoitamaan 
päivittäisen liikkumistarpeen esimerkiksi pyörällä tai 
kävellen tai jotka arvostivat liikkumisen helppoutta. 
Mukava oli paras niille, jotka asuivat keskustassa, tai 
niille, jotka kaipasivat mukavaa matkustamista.

• kuukausimaksu 29 €/kk
• rajaton oikeus Kutsubussiin 4 €/matka
• 20 kpl ennakkoon tilattuja kimppataksimatkoja pal-

velualueen sisällä 6 €/matka
• 8 kpl palvelualueen sisäisiä taksimatkoja 7 €/matka 

(ei ennakkovarausviivettä)
• Kätevä Seinäjoki liikkumisappsi

Kokeilulla oli koko testijakson aikana parisenkymmentä asi-
akasta. Ehdottomasti suosituin palvelupaketti oli Mukava. 

Palvelun testiasiakkaina oli lapsettomia nuoria aikuisia, yk-
sinhuoltajia, lapsiperheiden vanhempia, työssäkäyviä kes-
ki-ikäisiä aikuisia sekä seniori-ikäisiä. Opiskelijat oli tärkein 
puuttunut testiasiakasryhmä. Opiskelijoiden houkuttelu 
palvelun käyttäjiksi oli haastavaa erityisesti seuraavista syis-
tä:

• Kokeilu haluttiin viedä läpi mahdollisimman yksinker-
taisena, minkä takia erityisryhmille (lapset, opiskelijat, 

työttömät ja eläkeläiset) ei räätälöity omaa hinnoittelua
• Opiskelijat ovat pääsääntöisesti pienituloisia. Vaikka 

esim. 7€/taksimatka on huomattavasti normaalia tak-
sahintaa matalampi, on hinta silti edelleen liian korkea 
opiskelijoiden ostovoima huomioonottaen.

• Opiskelijat käyttävät yleisimmin takseja ravintolaan 
mentäessä ja sekä sieltä pois tultaessa. Taksipalvelut oli 
kuitenkin rajattu kokeilussa pois yöajaksi, eli klo 22-06. 

• Opiskelijat liikkuvat usein ystävien kanssa. Normaa-
lin taksahinnan jakaminen ystävien kesken tuli palve-
lualueen sisällä usein palvelun kimppataksihinnoittelua 
(7€ euroa/matka/matkustaja) edullisemmaksi. 

Kokeilun aikana tehtiin yhteensä: 

• Useita satoja joustavia taksi- ja kutsubussimatkoja
• Satoja paikallisliikenteen matkoja

Kokeilu oli käynnissä 30.4.2017 asti. Kokeilun päättymisen 
jälkeen projektiryhmä järjesti puolenpäivän mittaisen lop-
putyöpajan, jossa projektiryhmä kävi läpi kokeilun oppeja. 
Projektiryhmä päätti työpajassa, ettei kokeilua tulla jatka-
maan ainakaan heti kokeilun päättymisen jälkeen. 

Kätevä Seinäjoki on kaupunkilaisille suunnattu uusi liikkumispalvelu, jonka avulla voit joustavasti matkustaa paikallisbusseissa, takseissa, kimppatakseissa ja Kutsubussissa.
Kätevä on suunnattu erityisesti heille, joiden tarpeisiin julkinen liikenne ei ole vastannut. Olet sitten sinkku tai perheellinen, opiskelija, työssä-käyvä tai eläkeläinen, auton omistaja tai autoton, Kätevä pystyy helpot-tamaan arjen liikkumishaasteitasi!

Valitse oma pakettisi:

Kiinnostuitko?
Oona Takala   040 679 0628 (arkisin 9–15)info@katevaseinajoki.fi www.katevaseinajoki.fi

MUKAVA 29 €/kk 
• rajaton oikeus Kutsubussiin 4 €/matka
• 20 kpl ennakkoon tilattuja kimppatakseja 6 €/matka
• 8 kpl palvelualueen sisäistä taksimatkaa 7 €/matka

SOPIVA 39 €/kk 
• kuukausilippu paikallisbusseihin
• rajaton oikeus Kutsubussiin 4 €/matka
• 20 kpl ennakkoon tilattuja kimppatakseja 6 €/matka

MENEVÄ 49 €/kk
• kuukausilippu paikallisbusseihin
• rajaton oikeus Kutsubussiin 4 €/matka
• 20 kpl ennakkoon tilattuja kimppatakseja 6 €/matka• 8 kpl palvelualueen sisäistä taksimatkaa 7 €/matka

Korota Menevä 

tai Mukava:

25 €/kk lisähinnasta 

rajoittamaton määrä 

taksimatkoja!

flyer.indd   2
23.9.2016   14:05:59

joustavampia  

matkoja

www.katevaseina
joki.fi

Ylpeänä esittää:

flyer.indd   1

23.9.2016   14:05:56

Kätevä sometti  
Twitterissä ja Facebookissa

Juttu Ilkkassa 
3.12.2016

Asiakashankintaa 
varten tuotettiin 
markkinointimateriaalia
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Teknologia käyttäjien apuna

Kätevä-palveluun kuuluvien liikennepalveluiden käyttöä 
haluttiin helpottaa liikennepalveluiden informaatiota, mat-
kahakuja, reaaliaikatietoa ja varausmahdollisuuksia kehittä-
mällä. 

Seinäjoella digitalisoitu liikennetieto vietiin Liikenneviraston 
koontikantaan, jota hyödynnettiin Android- ja IOS-ympäris-
töihin tehtyyn Kätevä Seinäjoki –sovelluksessa. Sovellukses-
ta oli mahdollisuus hakea kulkuyhteyksiä ja niiden hintoja, 
seurata Seinäjoen paikallisliikennettä sekä myöhemmässä 
vaiheessa myös kutsubussiliikennettä reaaliaikaisesti. Varsi-
naiset taksiliikenteiden varaukset tehtiin Seinäjoen Keskus-

taksissa MobiRouter-ohjelmistoa hyödyntäen. Sovellukseen 
integroitiin rajapintojen kautta myös kaikki kaupungin kes-
keiset palvelut, POI (Point of Interest) -tiedot ja osoitteet, 
jolloin matkahaut muodostuivat intuitiivisiksi. Yksittäisten 
paikkojen osoitteita ei välttämättä tarvitse tietää, vaan haut 
onnistuivat myös paikkojen ja rakennusten nimillä. 

Kätevä Seinäjoki –sovelluksen kehitystä on tarkoitus jatkaa 
syksyllä 2017 ja panostaa erityisesti uusiin helppokäyttötoi-
mintoihin, käytettävyyteen ja mahdollisesti myös maksami-
seen.

Kokeilun opit ja havainnot

Projektiryhmä saavutti lähes puoli vuotta kestäneen kokei-
lujakson aikana merkittävää lisäymmärrystä MaaS-palvelun 
kehittämisestä, käyttöönotosta ja ylläpidosta. Vaikka kokeilu 
ei saavuttanut haluttua asiakasmäärää ja siten ei ainakaan 
toistaiseksi pystynyt vakiinnuttamaan paikkaansa pysyväksi 
palveluksi Seinäjoen ja Nurmon keskusta-alueella, piti pro-
jektiryhmä hanketta silti hyvin onnistuneena. 

Keskeisimmät  havainnot ja opit: 

• Liikkumispalvelun myynti kuluttaja-asiakkaille on haas-
tavaa ja se vaatii paljon kenttätyötä, johon tulee varata 
riittävästi henkilöstöresursseja sekä riittävä markkinoin-
tibudjetti. 

• MaaS-palvelun myyminen kuluttaja-asiakkaalle vaatii 
paljon markkinointia ja viestintää. Yksinkertainen palve-
lu/palveluehdot edistävät palvelun ymmärrettävyyttä, 
mutta voivat toisaalta tuoda mukanaan muita haasteita 
(esim. liian staattinen hinnoittelu).

• Asiakkaat eivät välttämättä aina ymmärrä miten ja mil-
loin voisivat hyödyntää palvelua. Asiakkaita tulee roh-
kaista muuttamaan omia liikkumistottumuksiaan. 

• Liikkumispalveluita tarjoavien yhtiöiden tulisi olla asia-
kashankinnassa aktiivisesti mukana, koska liikennöitsi-
jöillä on paras tuntemus ja tietämys sekä markkinoista 
että asiakkaista.

• Palvelu on hyvä käynnistää ensin kevyenä kokeiluna, jot-
ta voidaan varmistaa, löytyykö palvelulle asiakaskysyn-
tää markkinoilta. Vasta tämän jälkeen kannattaa toteut-
taa merkittävämpiä järjestelmäinvestointeja. 

• Kokeilun avulla tunnistettiin palvelun keskeisimmät 
pullonkaulat. Pullonkaulat lienevät ainakin osin samoja 
myös muissa MaaS-palveluissa -kokeiluissa. 

• Ajoneuvojen saatavuuden ja asiakasmäärän välillä val-
litsee riippuvuus siihen asti, että kriittinen asiakasmassa 
saavutetaan. Tämä johtuu siitä, että suuri osa asiakkaista 
haluaa matkustaa samoihin aikoihin, mutta lisäkaluston 

tuominen palvelun piiriin ei ole kokonaistaloudellisesti 
alkuvaiheessa kannattavaa.

• Toimiva taksien ja kutsubussien yhdistely- ja välitysjär-
jestelmä on keskeisessä asemassa, kun palvelua lähde-
tään skaalaamaan. 

• Operaattorin rooli on tärkeä liikennöitsijöiden välisen 
yhteistyön sujuvuuden kannalta. Operaattorillle tulisi 
rakentaa oma ansaintomalli. Tämä voisi olla esim. X snt/
matka tai %-osuus uudesta kassavirrasta.

• Hinnoittelupäätöksissä kannattaa kuunnella herkällä 
korvalla asiakkaiden mielipiteitä. Hinnoittelumuutoksia  
harkittaessa kannattaa analysoida huolella jo syntynyttä 
asiakaskohtaista matkatietoa. Hinnoittelua ei saa muut-
taa liian nopeasti, koska asiakkaalle pitää antaa riittävä 
aika palvelun käytön opettelemiselle. 

• Mobiilisovellus tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja parantaa 
palvelun houkuttelevuutta. Tästä huolimatta liikenteen-
harjoittajien tietojärjestelmiin kannattaa panostaa en-
sin, mahdollisimman alhainen yksikkökustannus/matka 
takaa edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle. Sovel-
luksen kautta kyydin tilaaminen ja maksaminen ovat 
kuitenkin tätä päivää ja niitä olisi resurssien puitteissa 
hyvä kehittää. 

• Yhteistyö paikallisten liikennöitsijöiden kesken on mah-
dollista, mutta yhteisen tahtotilan läpikäymiseen tulee 
käyttää riittävästi aikaa. Yhteinen tahtotila ja halu kehit-
tää yhteistä palvelua ei synny automaattisesti; verkoston 
sisäistä dynamiikkaa tulee seurata tarkasti. Avoin viestin-
tä projektiryhmän sisällä mm. hinta- ja matkamääristä 
vähentää tarpeettomia erimielisyyksiä. 

Mobiilisovellus tuottaa asiakkaalle 
lisäarvoa ja parantaa palvelun 

houkuttelevuutta. 

Sovelluksen kautta kyydin 
tilaaminen ja maksaminen ovat 

tätä päivää ja niitä olisi resurssien 
puitteissa hyvä kehittää. 

mobiilisovellus 
apuna 
matkanteossa
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Asiakkailta saatu palaute

Projektiryhmä sai koko hankkeen ajan projektista merkit-
tävän määrän asiakaspalautetta. Ensimmäiset asiakaspa-
lautteet saatiin jo heti testiasiakkaiden ilmoittautumisen 
yhteydessä. Koska asiakasmäärä pysyi koko hankkeen ajan 
hallittavana, pystyttiin jokaista asiakasta tarvittaessa neu-
vomaan ja opastamaan henkilökohtaisesti palvelun käy-
tössä. Jokaiseen testiasiakkaaseen oltiin henkilökohtaisesti 
yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostitse useamman 

Kyselyn keskeisimmät tulokset

• Sanoma- ja ilmaisjakelulehtien julkaisut palvelusta tavoittivat kolme nel-

jästä vastaajasta.

• Yli puolet kyselyyn vastanneista henkilöistä kiinnostui testiasiakkuudesta, 

koska halusivat olla mukana Seinäjoen joukko- ja henkilöliikenteen kehi-

tystyössä. 

• Puolet vastanneista katsoi palveluiden paketoinnin ja uudelleen hinnoit-

telun sekä palvelukokonaisuuden kiinnostaneen palvelussa eniten. 

• Asiakaspalvelu ja -tuki onnistui kokeilun aikana kiitettävästi; kaikki vastaa-

jat kokivat saaneensa joko hyvin tai erittäin hyvin vastauksen niihin ky-

symyksiin, joita heillä oli joko ennen palvelun käyttöönottoa tai palvelun 

käytön aikana.

• Kokeilun aikana toteutettu viestintä onnistui asiakaspalautteen mukaan 

hyvin. Viestintää arvioitaessa tulee kuitenkin muistaa kokeilun erityisluon-

ne, joka mahdollisti melko henkilökohtaisen viestinnän. Massaviestintää 

tehtiin kokeilun aikana lähinnä sosiaalisen median kautta, mutta tämän 

onnistumisesta ei kerätty erikseen palautetta. 

• Suuri enemmistö koki, että palvelun tarjoaja pystyi hyvin tai erittäin hyvin 

kertomaan, mistä uudessa palvelussa on todellisuudessa kysymys. Tulos 

ilahdutti työryhmää, sillä työryhmän jäsenet kokivat koko kokeilun ajan 

haastavana palvelun ydinidean tiivistämisen siten, että asiakas ymmärtää 

palvelun tuottaman lisäarvon itselleen. Viestinnässä omat haasteensa toi 

se, että palveluiden paketointi ja uudelleen hinnoittelu oli asiakkaille uutta 

ja palvelua esittelevät työryhmän jäsenet sortuivat liian usein käyttämään 

MaaS-palveluissa käytettyjä termejä, jotka olivat selkeitä työryhmän jäse-

nille, mutta joita helposti väärinymmärretään asiakasrajapinnassa. 

• Enemmistö asiakkaista piti Kutsubussi- ja taksipalveluita hyvinä tai erittäin 

hyvinä. 

• Asiakkaat käyttivät kyselyn perusteella Kätevä-palvelua sekä tilanteissa, 

jolloin heillä olisi ollut käytössä myös henkilöauto, että tilanteissa, joissa 

tätä vaihtoehtoa ei olisi ollut. Osa asiakkaista ei omistanut ajokorttia ja/tai 

autoa, mutta suurempi osa testiasiakkaista asui talouksissa, joissa palve-

lun ajateltiin korvaavan enemmän toisen auton omistamista. 

• Palvelun hintakilpailukyky jakoi asiakkaiden mielipiteitä hieman keskimää-

räistä kysymystä enemmän: Noin kolmannes piti palvelun hintakilpailuky-

kyä tyydyttävänä, noin kolmannes hyvänä ja noin kolmannes erinomai-

sena. 

• Puolet vastanneista koki palvelun kuukausimaksun ja kertamaksujen väli-

sen suhteen hyvänä. 

• Suuri enemmistö ei kokenut kutsubussi- ja kimppataksipalveluissa käytös-

sä ollutta 2 tunnin ennakkotilausviivettä ongelmana. 

• Suuri enemmistö suosittelisi palvelua ystävälleen todennäköisesti tai hy-

vin todennäköisesti. 

”Mielestäni paketointi oli tehty hyvin. Hinnat olivat houkuttelevan 
edullisia taksi- ja kutsubussipalveluissa. Kokonaisuus oli hyvä. 

Laaja yhteistyö liikennöitsijöiden kanssa oli todella vaikuttavaa.”

”Palvelu oli helppokäyttöinen ja palvelun avulla oli mukana siirtyä 
paikasta A paikkaan B.”

kerran kokeilun aikana. Yhteydenottojen aikana kerättiin 
epävirallista asiakaspalautetta asiakkaan kokemuksista ja 
kehitysehdotuksista. Kokeilun lopussa asiakkailta kerättiin 
keskitetymmin nettikyselyn avulla palautetta. Kysely sisälsi 
sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Kyse-
lyn keskeisimpinä teemoina olivat palvelun houkuttelevuus, 
palvelupakettien sisältö ja hinta, viestinnän onnistuminen 
sekä eri liikkumispalveluiden houkuttelevuus.

Testiasiakkaat antoivat 
palautetta kokeilun 
päättyessä

”Tiedottaminen oli ajantasaisa ja selkeää”
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Suositukset MaaS-liiketoiminnan kehittämiseen

MaaS-liiketoiminnan synnyttäminen puhtaasti kaupallis-
ta kysyntää ja yksityisiä liikennepalveluita hyödyntäen on 
haastavaa ainakin suomalaisen keskisuuren maakuntakes-
kuksen liiketoimintaympäristössä. Kätevä-kokeilussa kyet-
tiin näyttämään toteen, että uusiin palvelupaketointiin ja 
hinnoittelurakenteeseen pohjautuvat taksipalvelut ovat 
suhteellisen kannattavia – kyytien yhdistelyllä jopa kannat-
tavampia kuin nykyinen perusliiketoiminta. MaaS-operaat-
torin kannattavuus sen sijaan on haasteellista toteuttaa 
keskisuuren kaupungin kysynnän laajuudessa. Myöskin 
nykyistä liikennettä täydentävien liikennepalveluiden (esim. 
uudet kysyntäohjautuvat palvelut) toteuttaminen osana ko-
keilua on liiketoiminnallisesti haastavaa – kysyntää ei synny 
riittävästi riittävän nopeasti. MaaS-palvelukonseptin myy-
tävyyttä tulee asiakkaan suuntaan tehostaa painottamalla 
tarvelähtöisiä liikkumispalveluita, eli pay-as-you-go -hin-
noittelua kuukausipainotteisuuden sijaan. Tämä helpottaa 
palveluun tutustumista, kun palvelusta maksaa kulloinkin 
sen hyödyn mukaan. 

MaaS-toiminnan kehittymisen kannalta tunnistettiin jo 
Kätevän alkuvaiheilla, ennen varsinaisen palvelukokeilun 
alkua, että on tärkeää saada julkisesti tuetut henkilökulje-
tukset ja vastaavat kuljetuspalvelut osaksi tarjottavia liiken-
nepalveluita. Tavoitteena olisi tehostaa julkisesti rahoitettu-
jen kuljetusten kapasiteetinhallinta ja parantaa kuljetusten 
käyttöastetta. Samalla avattavat kuljetukset toimisivat pay-

as-you-go -toimintalogiikalla täydentävinä liikennepalve-
luina asiakkaille niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. 
Julkisten henkilökuljetusten yhdistelyasteen parantamisen 
kautta olisi Suomessa saatavilla useiden kymmenien miljoo-
nien säästöjä, mikäli kuljetuksia pystyttäisiin hyödyntämään 
nykyaikaisten teknologiaratkaisujen avulla paremmin myös 
kaikille avoimena liikenteenä. Tämän saavuttamiseksi ja to-
teuttamiseksi on projektin aikana ja sen jälkeen tehty uusia 
yhteistyöavauksia ja ensimmäiset konkreettiset palvelut 
ovat käynnissä syystalvella 2017. 

MaaS-liiketoiminta ei ainakaan alussa voi nähdäksemme pe-
rustua täysin yksityiseen kysyntään ja yksityisten liikenteen-
harjoittajien tarjoamiin uusiin liikennepalveluihin. Kysynnän 
kasvattamiseksi ja julkisten kuljetusten tehostamiseksi ny-
kyistä liikennettä pitää hyödyntää paremmin osana uusia 
liikennepalveluita. Tämä edellyttää viranomaisilta avointa 
asennetta ja toisaalta soveltuvia liikenteen sopimuksia. Yh-
teistyön uusilla MaaS-markkinoilla on oltava taloudellisesti 
järkevää ja kannattavaa viranomaiselle, liikenteenharjoitta-
jille kuin myös MaaS-operaattoreille tai liikennepalveluiden 
jakamisesta ja tarjoamisesta vastaavalle taholle. Kysyntää 
ja tarvetta uusille joustaville ja helppokäyttöisille liikenne-
palveluille on, niiden tarjoaminen kannattavasti edellyttää 
ainakin alkuvaiheessa tiivistä yhteistyötä julkisen sektorin ja 
teknologia- ja operaattoriyritysten kanssa. 

MaaS-liiketoiminnan 
kehitysaskeleet näemme järkeväksi 

seuraavilla askeleilla: 

1. Julkisen ja yksityisen toimijan kehittäjäkumppa-
nuus 

2. Julkisten kuljetusten välitys- ja yhdistelytoimin-
nan tehostaminen ja kuljetusten jakelukanavien 
avaaminen liikkumisalustaan

3. Säästöjen aikaansaaminen tehokkaalla yhdis-
telyllä ja välityksellä ja lisätulojen hankkiminen 
avoimilta kuljetusmarkkinoilta

4. Liikkumisen alustan (mobility platform) avaami-
nen kaikille liikenne- ja liikkumispalveluita tuot-
taville tahoille (esim. vuokra- ja yhteiskäyttöau-
tot, kaupunkipyörät, liikkumisen sovellukset).

5. Liikkumisen alustan avaaminen käyttöliittymä- ja 
loppukäyttäjäpalveluiden tuottajille. Laajemman 
kuin yhden toimijan palveluekosysteemin syn-
nyttäminen, joka pohjautuu julkisten henkilökul-
jetusten kustannustehokkuuden parantamiselle 
ja uusien kaupallisten liikennepalveluiden kysyn-
nän kasvattamiseen. 

Risuja ja kehitysideoita

• Yksittäiset taksiautoilijat puhuivat palvelusta negatiiviseen sävyyn toistuvasti maksaville testiasiakkaille. 

• Kutsubussi-palvelussa oli aamu- ja iltapäivän ruuhkatuntien aikana toisinaan pientä saatavuusongelmaa. 

• Taksien pakollista tilaamista puhelimitse kritisoitiin. Osa koki tärkeänä, että taksin olisi voinut ottaa suo-

raan taksitolpalta. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista, koska kokeilun edullisempia Kätevä-kyytejä pyrit-

tiin ohjaamaan erityisesti niille autoilijoille, jotka suhtautuivat kokeiluun myönteisimmin. 

• Massaviestintää olisi pitänyt olla enemmän. 

• Kutsubussipalvelun toivottiin olevan käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tällöin palvelua voisi hyö-

dyntää myös harrastusmatkoihin.

• Palvelualueen toivottiin jatkossa laajenevan myös  Seinäjoen ympäryskuntiin. Tämä vaatisi hinnoittelun 

muuttamista esim. vyöhyke- tai kilometriperusteiseksi. 

• Erityisryhmille (opiskelijat, työttömät, eläkeläiset) toivottiin omaa hinnoittelua. Myös perhekohtainen hin-

noittelu sai kannatusta. 

Asiakkailta saadut ruusut

• Palvelu yhdisti monipuoliset ovelta ovelle  -palvelut kaupunkiliikenteeseen.

• Edulliset taksipalvelut olivat käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

• Palvelukokonaisuutta pidettiin toimivana ja helppokäyttöisenä.  

• Alueella toimivien liikennöitsijöiden laaja yhteistyö oli asiakkaista vakuuttavaa. 

”Pidin palvelussa käytössä 
olleesta palveluiden 

paketoinnista. Oma auto 
pihassa olisi varmaan 
pitänyt viedä kokeilun 
ajaksi kokonaan pois. 

Olisin käyttänyt palveluja 
aktiivisemmin.”

”Systeemi toimi moitteetta”

”Minusta voisi tulla palvelun 
käyttäjä kokoaikaisesti, kun 
poikani täyttää 18 v ja vie 

minulta auton. En aio ostaa 
perheeseen kolmatta autoa.”
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Vältä

Älä rakenna vain periaatteen vuoksi lisää liikkumispalveluita 
– vaan modifioi ja hyödynnä jo olemassa olevat palvelut.

Varaudu siihen, että järjestelmätoimittajien aikataulut eivät 
pidä – pidä varasi ja sanktioi sopimus.

Mieti kokonaisuus sekä yksityiskohdat huolella – vältä mm. 
järjestelmätoimittajalle maksettavia mikromaksuja. 

Älä investoi järjestelmiin miljoonia, jos et tiedä varmasti 
että palvelulle löytyy asiakaskysyntää markkinoilta. 

Älä muuta asiakkaan kokemusta palvelusta, esim. hinnoit-
telua liian hätäisesti – anna asiakkaalle mahdollisuus oppia. 

Jos konsortion sisällä tulee erimielisyyttä jostakin asiasta, 
reagoi tähän nopeasti. Pyri tekemään kaikkesi, että palvelun 
tuottamiseen osallistuvat organisaatiot viestivät palvelusta 
positiivisesti ulospäin.

Aseta tavoitteet riittävän kauas – vältä arvioimasta palvelua 
ja sen onnistumista viikkojen tai kuukausien päästä.

Huomioi

Varmista että kaikki palvelun suunnittelussa mukana olevat 
organisaatiot ovat ymmärtäneet yhteiset tavoitteet ja ovat 
näihin sitoutuneita. Varaa tähän riittävästi aikaa ja nimeä 
jokaisessa organisaatiossa vastuuhenkilö. 

Pyri varmistamaan erityisesti järjestelmäkehitystä tehtäes-
sä, että jokaisessa organisaatiossa on henkilö/henkilöitä, 
jotka ymmärtävät nykyteknologiaa. Pyri hyödyntämään hei-
dän osaamistaan. 

Selvitä ja tiedä mitä olet ostamassa! Tämä on erityisen tär-
keää järjestelmäinvestoinneissa. Ole tietoinen vaadittavista 
ominaisuuksista ja järjestelmän käyttötarkoituksesta. 

Pyri valitsemaan liikennöitsijöiksi yrityksiä/henkilöitä, joilla 
on avoin mieli ja jotka ovat halukkaita kehittämään moder-
neja palveluita. 

Varmista, että käytettävissä on riittävä määrä resursseja. 
Aikaa ja vaivaa kuluu varmasti odotettua huomattavasti 
enemmän. 

Hyödynnä

MaaS-palveluiden ympärillä on jo pitkään ollut todella pal-
jon positiiviista pöhinää. Hyödynnä ”ilmainen” julkisuus. 

Pyri konkreetiaan mahdollisimman nopeasti – hyödynnä si-
dosryhmäläisten ajatukset varhaisessa vaiheessa. 

Hyödynnä positiiviset asiakaskokemukset tehokkaasti – tyy-
tyväinen asiakas on paras myyntivaltti!

Pyydä liikennöitsijöiden työntekijöitä ja asiakkaita projekti-
palavereihin. Näin sitoutat työntekijöitä palvelun tuottami-
seen ja samalla saat arvokasta tietoa asiakkaiden tarpeista. 

Ole aktiivinen; hyödynnä kaikki mahdollisuudet päästä pu-
humaan/viestimään palvelusta. 

Löydä innostunut ja osaava markkinoija/myyjä. Markki-
nointiin ja viestintään ei voi käyttää liikaa resursseja.

Hyödynnä markkinoinnissa jo olemassa olevia asiakkaita.  
Voisiko nykyisiä asiakkaita palkita, mikäli he tuovat palvelun 
piiriin uusia asiakkaita?

Ole oikeaan aikaan markkinoilla ja pyri saavuttamaan mah-
dollisimman nopeasti kriittinen volyymi, jotta liikennöitsijät 
kokevat palvelun liiketoiminnallisesti kannattavaksi. 

?
Terveisiä muille liikkumispalveluiden kehittäjille




