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Oululoisesso Matko-Make Oy:ssa on kaytassa digitoolisio tyokalujo monipuolisesti.

Kuljetusala digitalisoituu nopealla
tahdilla muiden toimialojen tapaan.
Sahkoistamalla toimintoja voidaan parantaa
asiakaspalvelua, vahentaa autokustannuksia,
lisata matkustajien turvallisuutta, parantaa
ulkoista ja sisaista viestintaa seka
automatisoida taloushallintoa.
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igitalisaatio muuttaa aina
toimintamalleja yritykses
sa. Uusien sovellusten ja
palveluiden hankinta tu
lee sovittaa yrityksen tar
peisiin. Prosessit ja toimintatavat tulee ar�
vioitua uudelleen. Talloin digitalisaatiosta
saadaan myos aitoa hyotya. Jos lahdetaan
mukaan sosiaaliseen mediaan, on hyva
olla aktiivinen valitsemissaan valineissa.
Sahkoisten palveluiden kayttamiseen
tarvitaan tietokone tai mobiililaite. Useil
la meista on taskussaan alypuhelin. Sil
la paasee jo pitkalle monien palveluiden
kaytossa. Mitaan isoja laitehankintoja ei
valttamatta tarvita ensimmaiseen aske56
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leeseen. Kun halutaan kerata tietoja esi
merkiksi linja-auton toiminnasta, tarvitaan
erillisia antureita.
Useissa bussiyrityksissa on viime vuo
sien aikana otettu isoja digitaaliloikkia. Osa
kayttoonotetuista digipalveluista ovat samo
ja, joita moni meista hyodyntaa paivittain
henkilokohtaisessa elamassa. Ne ovat il
maisia ja helppokayttoisia. Osa palveluista
on taas maksullisia, yritystoimintaan tar
koitettuja.
Myos oululaisessa Matka-Make Oy:ssa
digitalisaatio on edennyt varsin tehok
kaasti. Kehitysta on vauhdittanut yrittaja
Marko Lehtomaen opiskelu tyon ohessa
tradenomiksi Oulun Ammattikorkeakou-

lussa. Opinnaytetyo kasitteli linja-auto
yritysta digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

DIGITALISAAT IOSTA HYOTYA KAIKEN
KOKOISILLE YRITYKSILLE
Marko Lehtomaen mukaan digitalisaatios
ta on hyotya yrityksen koosta riippumatta.
Tarjolla on useita edullisia ja jopa maksut
tomia palveluja, jotka skaalautuvat erilais
ten yritysten tarpeisiin sopiviksi.
- Noin puolet Matka-Maken toteutu
neista tilausajopalveluista tulee talla het
kella maksullisten kanavien eli Google
mainosten ja tilausajot.net -palvelun kaut
ta. Facebookista ja Instagramista yritys
hakee uusia asiakaskontakteja seka naky
vyytta sosiaalisessa mediassa. Instagra
mia pyritaan paivittamaan saannollisesti
kalusto- ja matkakuvilla, Marko Lehto
maki kertoo.
- Noin vuoden kaytossa ollut maksu
ton Glympse -mobiilisovellus on osoit
tautunut hyodylliseksi junioriryhmien ki
samatkoilla. Linja-auton reaaliaikainen
sijainti on jaettu vanhempien WhatsApp
-ryhmaan. Lasten vanhemmat ovat pys
tyneet seuraamaan linja-auton saapumista
ja ajoittamaan vastaantulonsa oikeaan ai-
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