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• TVV lippu- ja maksujärjestelmä(LMJ) Oy on kuntien 
ja valtion 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

– toiminta kattaa yli 20 keskeisintä kaupunkiseutua ympäri 
Suomea

TVV lippu- ja 
maksujärjestelmä Oy
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• Yhtiön palveluiden kysyntä jatkanut kasvuaan
– Waltissa lähes 33 milj. nousua vuonna 2016
– Korttien lukumäärä lähes 400.000
– Puolustusvoimat liittynyt maksujärjestelmäpalveluiden käyttäjäksi

• Digitransit –reittiopaspalvelu ensimmäinen askel kohti 
matkustajainformaatiopalveluita
– Käytössä jo suurella osalla Waltti käyttäjäkaupungeista
– Uutena toimijana Turku/ Föli liittynyt jatkuvien palveluiden käyttäjäksi Digitransit kautta

• Yhtiössä ja sen ympärillä merkittäviä muutoksia
– Lainsäädäntöuudistukset
– Omistusrakenteen ja yhtiöjärjestyksen muutokset, ylimääräinen yhtiökokous tulossa 5.12.2017
– Toimitusjohtajan vaihtuminen

• Yhtiö pyrkinyt verkottumaan aktiivisesti
– Mukaan ITS Finlandin toimintaan
– Kannatusjäseneksi Paikallisliikenneliittoon
– Aktiivinen osallistuminen Lippu – projektiin ja sen alatyöryhmiin
– Kansainvälisen eTsap konferenssin järjestäminen
– Yhdessä Tampereen ja Turun kanssa luomassa liikkumisen haasteita Junction hackathon 

tapahtumaan 

TVV lippu- ja maksujärjestelmä 
Oy:n vuosi 2017
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Lainsäädäntö
• Laki liikenteen palveluista, osa I  

– Kertalippujen myyntirajapinnan avaaminen
– PSA liikenteeseen vain taustajärjestelmäkeskeisiä/ 

tunnistepohjaisia maksujärjestelmiä
– Muutoksia henkilökuljetusten sääntelyyn, esim. 

taksiliikenne
– Velvoite tuottaa liikkumispalvelun olennaiset tiedot

• Laki liikenteen palveluista, osa II (luonnos)
– Myyntiverkostojen laajennus ja koko lipputarjonnan 

avaaminen
– Asiakkuustietojen ”luovutus” ja puolesta-asiointi

• EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR)
– Asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018
– Sisältää täsmennyksiä voimassa olevaan sääntelyyn sekä 

merkittäviä uusia velvoitteita ja sanktioita

Liiketoimintaympäristön 
muutokset
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Liiketoimintaympäristö
• Digitalisaatio

– Suuret tietomäärät ja niiden hyödyntäminen muuttavat 
liiketoimintamalleja

– Myös liikenteen kehitys tulee jatkossa perustumaan 
digitaaliseen tietoon ja tiedon päälle rakennettaviin 
palveluihin

– Mobiilipalveluiden merkityksen merkittävä kasvu

• Palvelumallit
– Liikkumisen ja kuljetukseen syntyy uusia 

palvelukokonaisuuksia

• Kilpailun avautuminen, kaupungistuminen ja 
robotiikkaa vaikuttavat  palveluihin

• Tottumukset ja arvomaailman muutokset ohjaavat 
myös muutosta

Liiketoimintaympäristön 
muutokset
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LMJ:n palveluportfolio

1. Lippu- ja maksu-
järjestelmät

henkilökuljetuksiin

3. Informaatio- ja 
reittiopaspalvelut 

joukkoliikenteeseen 
sekä kävelyyn ja

pyöräilyyn

2. Clearing- ja 
raportointiratkaisut

viranomaisten 
toiminnanohjauksen 

toteuttamiseen

4. Asiantuntija- ja 
projektinhallinta-

palvelut

5. Ulkoistusratkaisut 
myynti- ja 

tarkastustoimintaan
(malleista neuvotellaan 

toimijatahojen kanssa)

6. Laiteratkaisut ja 
vuokrapalvelut 
ajoneuvoihin ja 
myyntipisteisiin
(konsepteista ja 
palvelusisällöstä 

neuvotellaan 
toimijatahojen kanssa)
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1. Lippu- ja maksujärjestelmät henkilö-
kuljetuksiin

1.1. Monipuoliset 
myyntikanavaratkaisut 

palvelupisteistä 
mobiiliratkaisuihin

1.2. Tunnistepohjainen 
taustajärjestelmä (sekä 
tuki käytössä olevalle 

korttipohjaiselle Waltti 
palvelulle)

1.5. Avoimet 
rajapinnat niin 

ulkoisille 
myyntikanaville kuin 

ajoneuvoillekin

1.6. Tuki multi-
modaaliselle 
liikkumiselle

1.3. Asiakkuuden 
hallinnan välineet 

(CRM) ja 
sopimushallinta

1.4. Etuuksien hallinta 
ja sopimuspohjaiset 

lippuratkaisut
(koululippuratkaisut, 
yrityssopimukset ja 

tapahtumatuotteet (osin 
vasta tulossa) 



8

2. Clearing- ja raportointiratkaisut
viranomaisten toiminnanohjauksen toteuttamiseen

2.1. Perusraportointi 
liikenteen järjestäjälle 

ja tapauskohtainen 
erityisraportointi 

2.2. Operaattori-
raportointi liikenteen-

harjoittajalle

2.5. Keskitetty 
rahanhallinta ja 

tilitykset  

2.6. Laaja BI 
(tulevaisuudessa)

2.3. Clearing-laskenta 

2.4. Automatisoidut 
laskutuskäytännöt
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3. Informaatio- ja reittiopaspalvelut 
joukkoliikenteeseen sekä kävelyyn ja pyöräilyyn

3.1. Avoin 
suunnitellun 

liikenteen 
aikataulutiedon lähde 

(GTFS)

3.2. Reaaliaikapalvelut 
ja häiriötapahtumien 

tiedon hallinta 
joukkoliikenteeseen 

3.5. Pyöräilyn ja 
kevyen liikenteen 
reittiopaspalvelut 

(Digitransit laajennus) 

3.6. Informaatio-
hallinnan tukiratkaisut 

(palvelupistesijainnit, 
kaupunkipyörät, jne.)

3.3. Keskitetyt 
joukkoliikenteen 

liikennevalo-
etuusratkaisut 

joukkoliikenteen 

palvelutason nostoon

3.4. Digitransit
reittiopaspalvelut 
(voivat sisältää myös 
muuta aikataulu ja 

liikkumistietoa kuin vain 
viranomaisen PSA 

liikenteen tietoja)
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6. Laiteratkaisut ja vuokrapalvelut 
ajoneuvoihin ja myyntipisteisiin

6.1. Asiakaspalvelu-
pisteiden 

myyntilaitteet
- Myyntipiste tietokone sekä 

kortinlukija ja kuittiprintteri
- Liittymä kassajärjestelmään

6.2. Kolmannen osapuolen 
myyntipisteiden myyntilaitteet

- Asiakaspalvelukeskusten kaltaiset 

laitteet
- Tablet-pohjaiset kassapääteratkaisut
- Jatkossa selainpohjaiset ratkaisut 
integroitavaksi osaksi myyntipisteiden 
muita ratkaisuja

6.4 Ajoneuvojen 
maksupäätteet 
kontaktittomaan EMV 
maksamiseen 
- Ajoneuvolaitteisiin integroidut 
ratkaisut
- Itsenäiset lukijat yksinkertaisiin 
hinnoittelumalleihin (esim. 
tasataksa)

6.5. Itsepalvelukassat ja 
lippuautomaatit
- Itsepalvelukassat valvottuihin sisätiloihin 

kertalippumyyntiin ja matkakorttien lataukseen
- Monikäyttöautomaatit kerta-lippumyyntiin, 
matkakorttien lataukseen ja muihin mahdollisiin 
liikenteen lippuihin myös ulkona ja valvomattomana 
sisällä

6.3. Ajoneuvolaitteiden 
vuokrapalvelut
- Sovitaan tapauskohtaisesti  
- tavoitteena yksi referenssi-

toteutus Waltti-
maailmaan, josta voi tilata 
laitteet liikennöitsijöille
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Arvio kehitysaikataulusta 
2018-19 

Mobiili-
palvelut, ensi 

asiakkaat

ID-pohjainen 
järjestelmä, 

vaihe I

Reaali-
aikapalvelut 

pilotointi

Olennaiset tiedot, 
liikennekaari

ID-pohjainen 
järjestelmä,  

laajan käytön 
aika

ID-pohjainen 
järjestelmä,  

vaihe II

EMV –
maksamisen 

pilotointi

Marras/joulu 2017

Loppuvuosi 2018/ alkuvuosi 2019

Q1-2/2018 Kevät 2018

Kevät – syksy 2018

Matkustajainformaatiopalvelut

GDPR vaatimat päivitykset?

Itsepalvelukassat 2018?

Parannetut raportointi ja clearing 
ratkaisut 2018/2019?

Etuus- ja Sopimushallinta 2019?

Taksi ja kaupunkipyöräkytkennät 
2018/2019?

Vuosi 2019

Mobiilipalvelut, 
laajennus

Kesä 2018

01/2018

Avoimet 
rajapinnat, 

liikennekaari

Lippu- ja maksujärjestelmäratkaisut

Reaali-
aikapalvelut laaja 
tuotantoratkaisu

Verkkokauppa-
uudistus ja suomi.fi 

-maksaminen 

11-12/2017

Loppu kevät 2018

Digitransit
virtuaalimonitorit, 

mobiiliupotus ja muita 
parannuksia

talvi 2017 – kevät 2018

Digitransit
laajennus, kävely-

ja pyöräily

Q1/2018
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• Kampanjahinnoittelu myös kaupunkijoukkoliikenteessä ja asiakastiedon 
hyödyntäminen kohdennetussa markkinoinnissa
– Tämä on merkittävä hyödyntämätön mahdollisuus
– Yhteistyö muiden palvelutuottajien kanssa

• Pysäköinti ja joukkoliikenteen maksamisen yhdistäminen
– Kertaliput ja korttilataus samoista laitteista ja automaateista
– Pysäköinnin maksu yhteiseltä arvotililtä ja ajoneuvojen rekisteritietojen tallentaminen yhteisiin 

asiakastietoihin -> koneellinen pysäköintimaksujen tarkistus
– Kaupunkien monikäyttöiset mobiilipalvelut, esim. pysäköinti, joukkoliikenne, kaupunkipyörät ja 

taksitilaukset samoilla sovelluksilla
– Voisi yhdistyä muu kuntien palvelutuotanto, esim. tilat, kulun valvonta, jne. -> Smart City 

App
– Liikkumisen ohjaus, esim. kohdennetuilla kampanjoilla ja viestinnällä

• Uudet mallit ajoneuvoprosesseihin
– Check in – check out esim. mobiili käyttäjille -> parempi matkustus- ja matkaketjutieto -> 

kannattaisiko jopa antaa edullisempi matkahinta paremmasta tiedosta  

• Lakimuutos avaa mahdollisuuksia miettiä palvelutuotantomallien muutoksia
– Takseilla hiljaisen ajan liikenteen korvaus tai lisäarvopalvelu ovelta ovelle matkan aikaansaamiseksi

• Kaupunkipyörät osaksi joukkoliikennepalvelua
– Yhteiset tunnisteet, yhteiset mobiili- ja muut myyntikanavat, paketoitu hinnoittelu
– Halutaanko toteuttaa keskitettyjä hankintoja?

Nyt tarvitaan konkreettisia uusia avauksia 
liikkumispalveluissa ja asiakkuudenhallinnassa



Kiitos! Thank you!


