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Mikrofonit tulee pitää mykistettynä ja videokuva suljettuna. Esityksen aikana voi 
laittaa kysymyksiä ja kommentteja chat- ikkunaan. Näitä käydään läpi esityksen 
jälkeen yhdessä ja toivomme aktiivista keskustelua.

Puheenvuoron esityksen jälkeen saa kättä nostamalla painamalla kämmen-
kuvakkeesta.

Webinaari tallennetaan ja sen katsomiseen lähetetään linkki tilaisuuden jälkeen. 
Esitykset saa myös luettavana versiona tilaisuuden jälkeen.

Jos sinulla on teknisiä ongelmia, kirjoita chat-ikkunaan tai laita sähköpostia 
marjo.savinainen@motiva.fi
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klo 12.45 Linjat auki (ZOOM)

klo 13.00 Tervetuloa webinaariin!
johtava tutkija Merja Penttinen, VTT

klo 13.05 Viisi askelta liikenteen palveluistumiseen. 
Trendit, haasteet ja mahdollisuudet

johtaja Heikki Liimatainen, 
Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne

klo 13.30 Keskustelua ja kommentteja

klo 14.00 Tilaisuus päättyy

Ohjelma



5 ASKELTA LIIKENTEEN PALVELUISTUMISEEN

Tenure track -professori Heikki Liimatainen

TransDigi, 27.11.2020
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1. askel: Tunnista asiakasarvon arvo.
Käyttäjäkokemus ratkaisee.

Tarjoaako palvelu enemmän asiakasarvoa kuin 
yksityisauto?
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Matkustaja vs. asiakas, mikä on asiakasarvon nykytaso ja 
tavoitetaso? 
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Mitkä palvelutason osatekijät ovat tärkeimpiä?

26.11.2020 7http://nordicpublictransport.com/wp-content/uploads/Session-5-Hall-A-Norway-BEST-Helsinki_16062016.pdf

http://nordicpublictransport.com/wp-content/uploads/Session-5-Hall-A-Norway-BEST-Helsinki_16062016.pdf


Kaikki. Kyse on kertolaskusta.
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Fearnley 2013



• Taloudellinen (raha): lipun hinta vs. value for money
• Toiminnallinen (aika): liikkumisen nopeus (traffic supply), joustavuus (information), 

täsmällisyys (reliability) 
• Emotionaalinen (vaiva): liikkumisen helppous (satisfaction), mukavuus (comfort, staff

behaviour), turvallisuus (personal security/safety)
• Symbolinen (status): liikkumisen vaikutus itseni ulkopuolelle (social image)

Millaista taloudellista, toiminnallista, emotionaalista ja symbolista 
lisäarvoa liikenteen palvelut voivat tuottaa henkilöautoon nähden? 
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2. askel: Tunnista murroskohta.
Ihminen on tapojensa orja.

Kuka on joukkoliikenteen potentiaalinen uusi asiakas?
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Lyons et al. 2019

Vain murros käynnistää vaihtoehtojen 
pohdinnan?



18-vuotiaat: Hukattu murroskohta?
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3. askel: Tunnista maksava asiakas.
Joukkoliikenteen haasteena value for money.

Miten saadaan sekakäyttäjistä vakituisia asiakkaita?
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Liljamo et al. 2018

50% sekakäyttäjiä, näistä 1/3 ”hallussa” ja 2/3 ”hukassa” 



Ratkaisu ei voi olla joukkoliikenteen hinnan alentaminen
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Liljamo et al. 2018



• Lähtökohtaisesti ihmisten mielestä joukkoliikenteen tulee olla edullista. Hinta vaikuttaa 
odotuksiin palvelutasosta ja asiakasarvosta, maksuton=arvoton? Myös suunnittelun 
käyttäjälähtöisyys kärsii.

• Maksuttomuus sopii erityistilanteisiin: kampanjat, erityisryhmät, kysyntäpiikin tasaaminen
 Sosiaalipolitiikkaa (maksuton) vai kaupunkikehitystä (maksullinen)?

Maksuton joukkoliikenne?
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Fearnley 2013; Pikner et al. 2017 https://urmi.fi/portfolio/fare-free-public-transport-fftp-in-tallinn/

https://urmi.fi/portfolio/fare-free-public-transport-fftp-in-tallinn/


4. askel: Tarjoa asiakasarvoa.
Value for money ratkeaa vain MAL-suunnittelulla.
Miten tarjotaan toiminnallista ja emotionaalista 

asiakasarvoa?
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Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku
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Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku
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Diplomityö Säätelä 2019



20
Helminen 2018, BEMINE-projekti



Ensin fyysiset edellytykset kuntoon…
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Diplomityö Kauppinen 2017
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Diplomityö Säätelä 2019
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Diplomityö Säätelä 2019



… sitten MaaS voi madaltaa emotionaalista kynnystä 

26.11.2020 24

Lyons et al. 2019; 
Liljamo 2018



5. askel: Luota megatrendeihin.
Ihminen muuttuu ryhmässä.

Mikä on auton symboliarvo tulevaisuudessa, entä 
kestävän elämäntavan?
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Kaupungistuminen etenee
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Kotitalouksien keskikoko pienenee
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Auton symbolinen arvo laimentuu
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Nuorisobarometri 2016



Yhteenveto

26.11.2020 29



• Status (symbolinen arvo)
– Ekosivistynyt vastuullinen kansalainen vs. 30 mrd.€/v automarkkinointi (vapaus!)

• Jopa Traficomin Autovertaamossa autoista kiihtyvyys ja huippunopeus!?

• Vaiva (emotionaalinen arvo)
– Sekoittunut tiivistyvä maankäyttö
– Liikennepalvelujen maksamisen helppous

• MaaS, appsit, lähimaksu pankkikortilla
– Pysäköintinormista liikkumispalvelukeskuksiin (yhteiskäyttöisten) sähköautojen latauspisteillä

• Aika (toiminnallinen arvo)
– Joukkoliikenteen palvelutason kvanttiloikka

• Raiteet, vuoroväli, joukkoliikennekadut
– Kestävillä kulkutavoilla suoraan kohteeseen, autot kiertävät

• Raha (taloudellinen arvo)
– Joukkoliikenteen subventioasteen korotus palvelutason parantamiseksi
– Pysäköintimaksujen korotukset
– Katuverkon palvelutasomaksu (a.k.a ruuhkamaksu) + liityntäpysäköinti

Asiakasarvoajattelulla kilpailukykyisiin liikenteen palveluihin



www.motiva.fi@MotivaOy

Kiitos 
osallistumisesta ja 
mukavaa
marraskuun jatkoa!

26.11.202031

https://twitter.com/motivaoy
https://www.youtube.com/user/motivaoy
https://www.linkedin.com/company/motiva
https://www.slideshare.net/MotivaOy
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