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MaaS Made Easy

Viisasta liikkumista helpottavia ohjelmistoja

Intercity MaaS for 
Transport Operators
Improve customer experience with 
door-to-door travel and strengthen 
your market position.

Regional MaaS for 
Municipalities, PTAs
Meet your sustainability and 
accessibility goals with a single 
platform for all mobility options.

Universal MaaS for 
PTAs, Mobility Managers
Build an equitable transportation 
system and enable non-drivers to fully 
participate in the social life of their 
communities.

Corporate MaaS for 
Employers
Ensure sustainable and convenient 
employee access to office and 
industrial sites.

Liikkuminen palveluna teknologia
- Kyyti MAAS
Tarjoa asiakkaillesi sovellus eri kulkutavat ja palvelut 
yhdistävien matkaketjujen suunnitteluun ja 
tilaamiseen - omalla brändilläsi.

Kutsuliikennejärjestelmä
- Kyyti DRT
Tarjoa saumattomasti joukkoliikenteeseen 
kytkeytyvää kutsuliikennepalvelua 
automaattisella välitysjärjestelmällä..
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Matkahuollon Reitit ja 
Liput -sovelluksesta 
liikkumispalvelut saa 
yhdestä paikasta

Siellä missä ei ole tarpeeksi käyttäjiä kiinteille reiteille tai 
asiakkaat eivät voi kävellä pysäkeille.

Kutsuliikenne täydentää tai korvaa

Joukkoliikenne ja kuntien palveluliikenteet samasta paikasta. 
Markkinaehtoisia palveluja unohtamatta. Kutsuliikenteen voi 
tilata saumattomasti osana joukkoliikenteen matkaketjua. 

Ovelta-ovelle matkaketjut yli aluerajojen

Reaaliaikainen kokemus houkuttelelee kutsuliikenteeseen 
nuoria ja työssäkäyviä. Soittotilaukset taataan iäkkäille ja 
sote-asiakkaille.

Moderni asiakaskokemus nuorista senioreihin

Mukana jo Matkahuollon ja Onnibussin kaukoliikenne sekä 
Helsingin, Hämeenlinnan ja Savonlinnan seutujen 
paikallisliikenne. VR ja Tampereen seutu tulossa syksyllä

Koko Suomen joukkoliikenne
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Kyydin järjestelmällä toteutettuja 
kutsuliikennepalveluja

Kyläkyyti Porvoossa - vuodesta 2019
● Pohjoisten kylien asukkaille erityisesti vapaa-ajan matkustamiseen arki-iltaisin, kun tarjolla 

ei ole muuta joukkoliikennetarjontaa
● Mahdollistaa pääsyn Porvoon keskustaajamaan sekä matkat maaseutualueen sisällä. 

Porvoon keskustaajamassa muutamia keräilypysäkkejä, muualla ovelta-ovelle.
● Tilaukset ja maksut sovelluksella (credit/debit, Google/Apple Pay) tai prepaid-lahjakortilla, 

jonka voi ostaa kaupungin palvelupisteestä

Ruka-Kuusamon kimppataksipalvelut - pilotti 9/2020
● Liityntäliikenne Kuusamosta Rukalle ja Karhunkierroksen kimppataksi
● Joustavat reitit, jotka voivat poiketa Rukan alueella omaan majoituspaikkaan
● Voi tilata koko matkaketjun bussi + kimppataksi esimerkiksi Oulusta
● Tilaukset ja maksut Matkahuollon Reitit ja Liput -sovelluksella 
● Pilotti syyskuussa 2020 ruskaretkeläisille

4

Denver FlexRide -  jo vuodesta 2010
● Laajin ja kehittynein kutsuliikenteen järjestelmä Yhdysvalloissa
● Denverin joukkoliikenteen (RDT) FlexRide palvelussa on 23 palvelualuetta vuodesta 2010
● Korkea automatiikka tekee palvelusta vaivattoman: asiakastyytyväisyys 4,6 / 5
● Eri alueilla on eri operointimalleja: joustava reitti, nousu ilman tilausta, vapaa kutsuohjaus
● Palvelee tyypillisesti liityntäliikenteenä runkoliikenteeseen
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Voisiko kaikille asiakasryhmille sopiva, avoin ja 
moderniin teknologiaan perustuva 

kysyntäohjautuva kutsuliikenne vähentää kuntien 
kuljetuskustannuksia ja korvata näivettyvää 

joukkoliikennettä?

KAIKKIKYYTIIN™
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Kaikille avoin kutsuliikenne keskiöön!

● Rahoituksen pääpaino kaikille avoimeen ovelta-ovelle kuljettavaan kutsuliikennepalveluun 

○ Teknologia mahdollistaa kaikille sopivan palvelun: iäkkäät, sote-asiakkaat, nuoret, työssäkäyvät, ... 

○ Erilliskuljetukset järjestetään vain niille, joille on tarjottava yksityinen kyyti tai kun avoimessa 
kutsuliikenteessä ei ole kapasiteettia.

● Soittotilaamisen rinnalle tarvitaan tilaussovellus laajemman asiakaskunnan palvelemiseksi 

○ Ei tarvitse odottaa tilauskeskuksen aukeamista ja tilata päivää ennakkoon → 24/7 tilauspalvelu

○ Noutoajan reaaliaikainen seuranta: ei turhaa odottelua ulkona

○ Automaattinen kutsuliikennejärjestelmä mahdollistaa myös ad hoc -tilaamisen, jos autoissa on tilaa

○ Peruutusten automaattinen rekisteröinti vähentää turhaa ajoa.

● Edellyttää eri sektoreiden yhteistyötä ja uudenlaista kuljetusten suunnittelu- ja hankintaprosessia

○ Kokonaisuuden suunnittelulla ja simuloinnilla voidaan etukäteen arvioida avoimeen kutsuliikenteeseen 
tarvittavien kiinteiden autojen määrää, ja kuinka paljon jää jäljelle erilliskuljetuksia, joista maksetaan 
korvaus ajettujen tilausten mukaan 

○ Tarvitaan dataa kuljetuista matkoista!
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●
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Kyyti ja Matkahuolto tarjoavat kutsuliikennejärjestelmän joka kytkeytyy 
saumattomasti joukkoliikenteeseen - ja jatkossa myös muihin kuljetuksiin
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● Kutsuliikennejärjestelmä palveluliikenteeseen (powered by Kyyti)

○ Automaattinen aikataulutus, kyytien yhdistely ja välitys kuljettajille Android-tabletissa toimivaan kuljettajasovellukseen. Tilaukset 
menevät käyttäjien sovelluksesta suoraan kuljettajille. 

○ Selainkäyttöliittymä tilausvälityskeskukselle tai operaattorille myös soittotilausten vastaanottamiseen.

○ Erilaisia operointimalleja: a) joustavat pohjareitit, joilta autot voivat poiketa noutamaan myös kotiovelta, b) nousu aikataulutetulta 
pysäkiltä ilman tilausta ja c) täysin vapaa kutsuohjaus. Voidaan hyödyntää eri malleja eri autoissa tai eri vuorokaudenaikoina.

○ Kutsuliikennepalvelun konfigurointi: palvelualueet ja -ajat, matka-aikajoustot, pysäkit, operointimalli, kalusto.

● Matkahuollon Reitit ja Liput -sovellus palveluliikenteen matkustajien tilauskanavana 

○ Moderni tilauskokemus kutsuliikenteeseen: tilaukset ja peruutukset 24/7, noutoajan reaaliaikainen seuranta, tilaaminen 
mahdollista myös ad hoc, mikäli autoissa on tilaa, peruutusten automaattinen rekisteröinti vähentää turhaa ajoa.

○ Asiakaspalvelu, maksuvälitys, raportointi ja tilitys sovelluksella tilatuista matkoista

○ Alennusryhmät ja lahjakortit myös mahdollisia

○ Mahdollistaa palveluliikenteen ja reittijoukkoliikenteen matkaketjujen suunnittelun ja tilaamisen

● Laaja joukkoliikenteen ja muiden liikkumispalveluiden tarjonta Reitit ja Liput -sovelluksessa

○ Reitit ja Liput -sovelluksesta löytyy jatkossa koko Suomen joukkoliikenteen reitit ja liput. 

○ Tähän mennessä mukana Matkahuollon liput, Onnibus, HSL, Hämeenlinnan paikallisliikenne, Savonlinnan paikallisliikenne. 

○ Syksyllä tulossa VR ja Tampereen paikallisliikenne

○ Tulossa myös muiden kuntien palveluliikennepalveluja (esim. Porvoon Kyläkyyti)

Joukkoliikenteeseen kytkeytyvä palveluliikennejärjestelmä
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Koko matkaketjun tai 
sen osan tilaaminen ja 
maksaminen

Noutoajan ja auton 
saapumisen seuranta 
reaaliajassa

Liput ja kuitit 
löytyvät 
sovelluksesta
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Teknologian hankinta ja operatiivinen 
suunnittelu erilliseksi vaiheeksi 

kuljetusjärjestelmän hankinnassa?  

1. Teknologian 
hankinta 

Sisältää kutsuliikenteen 
välitysjärjestelmät (avoin + 
sote), kuljettajasovellukset 
sekä välityskeskuksen ja 
käyttäjien tilaus- sovellukset. 
Käyttäjien tilaussovellus 
tulisi olla multimodaalinen 
sisältäen useiden 
palveluiden tilaamisen. 
Vertaiskuljetusalusta.

2. Operatiivinen 
suunnittelu

Kalustotarpeen 
arviointi 
simuloimalla, 
hinnoittelu, 
joustavuus ja 
palvelutaso eri 
ryhmille, 
palveluiden 
brändäys, jne., 

4. Liikenteen 
hankinta

Valitut 
kuljetusyritykset 
käyttävät kunnan 
osoittamaa 
teknologiaa eli 
kuljettajasovellusta. 
Palveluliikenteella ja 
sote-liikenteelle voi 
olla eri sovellukset.

3 Välityskeskuksen 
hankinta

Valittu keskus käyttää 
kunnan osoittamia 
teknologioita: 
palveluliikenteelle ja 
sote-liikenteelle voi olla 
eri teknologiat. 
Hankitaan siis vain vain 
henkilötyö.

5. Asennus 
ja koulutus

Valittu 
välityskeskus ja 
kuljetusyritykset 
koulutetaan 
teknologioiden 
käyttöön.

6. Asiakasviestintä

Viestintä sekä nykyisille 
sote-asiakkaille ja 
palveluliikenteen 
käyttäjille (ikäihmisiä), 
että markkinointi uusille 
asiakasryhmille (esim. 
nuoret, pendelöijät)

Päätös 
sektorirajat 

yhdistävästä 
budjetoinnista

Palvelut 
käynnistyvät
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Tyypillinen nykyinen toimintamalli: 
Käyttämätöntä kapasiteettia sote-autoissa

Avoin palveluliikenne: 
● 1 auto 5 h/päivä
● 50 €/h
→ 250 €/päivä

Sote-taksit (VPL/SHL): 

● 20 matkaa/päivä
● 30 €/matka 
→ 600 €/päivä

Yhteensä:

→ 850 €/päivä 
Voisi ostaa 17 autotuntia!
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Uusi toimintamalli:
Laajennettu avoin kutsuliikenne (esimerkki)

2 autoa 3 h

1 auto 4 h

2 autoa 3 h

Avoin kutsuliikenne, dedikoidut autot: 

● 14 h, osan päivästä 2 autoa yhtäaikaa
● Sote-asiakkaat ohjataan ensisijaisesti 

avoimeen kutsuliikenteeseen, hinta 
alhaisempi kuin muille

● Perusreitit, jotka voivat joustaa tilausten 
mukaan: esim. koulukuljetukseukset, 
vanhusten ja kehitysvammaisten 
päivätoimintakuljetukset, joustavasti 
aikataulutetut pysäkit

● → 700 €

Sote-asiakkaiden ylivuoto takseilla:

● Noin 5 matkaa/päivä → 150 €/päivä
● Kilpailutetut sopimustaksit, maksetaan 

tilatuista ja ajetuista reiteistä
● Käytetään vain, jos avoin kutsuliikenne ei 

ole tarjolla tai siellä ei ole tilaa tai 
asiakkaalle on myönnetty oikeus 
yksityiseen kyytiin

Yhteensä:

● 850 €/päivä
● Optimaalinen järjestely voidaan simuloida
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Valmet Automotiven työntekijäliput
● Valmet Automotive ja ELY-keskus rahoittavat Valmet 

Automotive Turku-Uusikaupunki linjaa yhdessä. Linja 
on avoin kaikille, mutta suurin osa käyttäjistä on VA:n 
työntekijöitä. Toiminut 1.7.2017 lähtien.

● ELY-keskus on kilpailuttanut liikennöitsijän ja 
edellyttää lippujen myynnissä käytettävän Valmet 
Automotiven hankkimaa lippujärjestelmää. 

● Valmet Automotive on hankkinut lippujärjärjestelmän 
Kyydiltä (Kyyti-sovellus ja visuaalinen lippu).

● Työntekijäliput maksavat 4 €/kerta tai 130 €/kuukausi 
ja niitä voi ostaa vain Valmet  Automotiven 
työntekijöiksi tunnistautuneet käyttäjät 
Kyyti-sovelluksella.

● Muut käyttäjät ostavat normaalihintaisen lipun 
suoraan liikennöitsijältä.

● Lisäksi työntekijät voivat ostaa Föli-kertalippuja 
sovelluksella.

● Vuonna 2019 palvelua käytti keskimäärin 480 Valmet 
Automotiven työntekijää kuukaudessa.


