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Matkustajan informaatiotarve 
matkan eri vaiheissa

Matkustustarve

Lippu/maksu

Matkan toteutus

Informaatio
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Informaatiotarpeisiin on olemassa 
erilaisia toteutusmalleja
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Matkustuksen informaatiopalvelut 
murroksessa?
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• TVV lippu- ja maksujärjestelmä(LMJ) Oy on kuntien ja Helsingin 
Seudun Liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhteinen IT-palvelu- ja 
hankintayhtiö

– tarjoaa lippu- , maksu- ja matkustusinformaatiojärjestelmäpalveluita 
joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille

– hankkii, tuottaa, kehittää ja hallinnoi joukkoliikenteen ja muiden 
kunnallisten palveluiden sovelluspalveluja sekä asiantuntijapalveluita

– ylläpitää Waltti -lippu- ja maksujärjestelmää ja vastaa järjestelmän ja 
palveluiden jatkokehityksestä

TVV lippu- ja maksujärjestelmä 
Oy
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• Asiakkaat jakautuvat karkeasti 2 ryhmään palvelutarpeessa
– Yksinkertaisia, anonyymeja palveluja haluavat
– Proaktiivisia, asiakaskohtaisia, pitkälle optimoituja palveluja 

haluavat
• Asiakkaat ovat laatutietoisempia ja osaavat vaatia enemmän 
• Yhteiskunnallinen keskustelu kestävän liikkumisen kehittämiseksi

– Joukkoliikenne, pyöräily & kävely
– Kulkutavan on oltava helppo, edullinen sekä luotettava

• Ei siiloutuneita palveluita  kokonaiskokemus ratkaisee!

Asiakastarpeiden muutos
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Asiakkuuden hyödyntäminen

Yksityisyyden suoja, 
mahdollisuus valita 

jakaako tietoja

Profiili, personoidut 
palvelut

Suosikkireitit, 
matkustustapa-

preferenssit, 
proaktiivinen 

reittihaku

Tarjoukset, 
kampanjat, kanta-

asiakkuus, 
kumppanipalveluiden 

käyttäminen
Anonyymi matkustaja

Kohdennettu 
informaatio, 

häiriötiedotteet

Matkustustietojen 
hyödyntäminen 

liikenne-
suunnitteluun

Geneeriset palvelut

Palvelun käyttö
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• Asiakkuuden hyödyntäminen informaatiopalveluissa
– Asiakaskohtaiset palvelut, asiakkaan preferointien huomioiminen
– Waltti.fi –sivuston mukauttaminen asiakaskohtaisesti

• Informaatiojärjestelmä
– Reaaliaikainen tilannekuva
– Häiriönhallinta
– Tilastotiedot suunnittelun tueksi

• Digitransit –reittiopas
– Eri kulkutapojen mallintaminen
– Lippujen hinnat, lipun ostaminen
– Häiriötiedotteet

• Waltti-ruutu (näyttöjen ohjausjärjestelmä
– Informaatio matkan ajalle
– Interaktiivisuus asiakkaiden suuntaan 

• Avoin data
– Rajapinnat & dokumentaatio
– Waltti developer –portaali

Miten vastaamme tarpeisiin?

Info-
järjestelmä

Reittiopas

Waltti-ruutu

Avoin data

Waltti.fi
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Infojärjestelmät osana kokonaispalvelua
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Waltti
verkkokauppa

Waltti Mobiili

Kumppanimyynti

Pyöräjärjestelmät

Taksit ja 
kutsuliikenne

Kumppanituotteet

Waltti Talous ja raportointi - rajapinta

Waltti PRO

Waltti
Asiakaspalvelu

Waltti Informaatiojärjestelmät - rajapinta

Waltti 2.0
Id – pohjainen
Lippu- ja myynti-
järjestelmäWaltti

Itsepalvelukioski

Ajoneuvopääte

Waltti
Tarkastuslaite

ClearingPower BI Laskutus
Raportoin

ti

Info-
järjestelmä

Reittiopas
Waltti-
ruutu

Avoin data Waltti.fi



Kiitos!


