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Yhteiskäyttöautot kaikkiin tilanteisiin

Tunneista päiviin maanlaajuisesti 

Pakettiautot ja henkilöautot

www.24Rent.fi

Henkilöautot minuuteiksi 
pääkaupunkiseudulla, Tampereella, 

Lahdessa ja (Oulussa)

www.24Go.fi

yli 10 vuoden kokemuksella

http://www.24leasing.fi
http://www.24leasing.fi
http://www.24rent.fi
http://www.24go.fi


Yhteiskäyttöautoverkosto
Autoja yli 30 paikkakunnalla Hangosta Rovaniemelle

- Verkkopohjainen 24Rent.fi 
yhteiskäyttöautopalvelu yli 350 000 vuokrauksen 
kokemuksella

- Autoja n. 600-1000  (vaihtelua sesonkien välillä).
- n. 50 000 ajoa vuodessa
- Kotimainen palveluntuottaja, perheyritys ja 

suomalainen asiakaspalvelu
- 24/7 tiepalvelu
- Autot siellä missä ihmisetkin

- kadunvarsipaikat
- parkkihallit
- kauppakeskukset
- taloyhtiöiden parkkihallit ja pihaparkit
- kaupunkien paikoitusalueet
- lentokentät

- Asiakastyytyväisyys 4.3/5
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Avaimet autossa

Vakuutusyhtiö vaatii 
ajoneuvojen 

paikannuksen, koska 
riskikerroin kasvaa 

Asiakasta 
ei tavata 

Luottokortin 
jälkiveloitus ei ole 
mahdollista. vrt. 

perinteinen 
autovuokraus

Ajoneuvojen 
kotipiste 

dynaaminen

Kadunvarsipysäköityjen 
ajoneuvojen sijainti elää, 
pysäköintivirhemaksujen 

käsittely
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24Go veloitusmalli 
vaatii jatkuvaa 
sijaintidataa

Minuuttipohjainen 
veloitus. Seisonta esim. 

asioinnin aikana 
ajoaikaa edullisempaa

Nouto- ja 
palautuskuvat

Molempien osapuolten 
oikeuksien 

suojelemiseksi 
ajoneuvon tarkastus ja 

kuvausvelvollisuus

Ajo-oikeuden 
varmistaminen 

etänä

Ajokorttilain 33§ vaatii 
varmistamaan ajo-

oikeuden ja 
henkilöllisyyden ennen 
ajoneuvon luovutusta
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Digitaalinen 
hybridipalvelu

Fyysinen auto 
yhdistettynä 100% 

digitaaliseen ‘instant’ 
palveluprosessiin vaatii 
ja myös tuottaa paljon 

dataa

Automaatio
vähentää 

tiedonkäsittelyä

AI:n ja automaatioiden 
käyttö minimoi 

manuaalista tiedon 
käsittelyn tarvetta

Tietoturva ja 
pilvipalvelut

(AWS Tukholma)

Kehittyneimpien 
tietoturvallisten 
pilvipalveluiden 

käyttäminen datan 
talletukseen ja sen 

minimointiin
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Palvelun 
tuottaminen

Yhteiskäyttöautopalvelun 
tuottaminen ei ole 

mahdollista, jos 
vuokraamolla ei ole tietoa 

ajoneuvon sijainnista.

Ajoneuvojen tuominen 
asiakkaiden lähelle 

vähentää ihmisten tarvetta 
omalle autolle.

Palvelun 
tuottaminen

Etäisyyshälytykset 
ennen varauksen 

päättymistä 
mahdollistaa 

seuraavan asiakkaan 
palvelemisen myös 

väärinkäytöstilanteissa

Polttoaineen ja 
tankkauksen seuranta

Ajoneuvokulujen alv-
vähennysoikeus

Arvonlisäverollisessa 
toiminnassa olevien 

ajoneuvojen kulut ovat 
alv-vähennyskelpoisia, 
mutta ajo pitää pystyä 

tarvittaessa 
todentamaan 

verottajalle 
ajopäiväkirjalla

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/ajoneuvon-ja-sen-kayttokulujen-arvonlisavero/
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Riskien hallinta

Vakuutusyhtiöt vaativat 
varkauksien takia jopa 
kaksi paikanninlaitetta 

etäohjattavan ajoneston 
lisäksi

palvelun tuottaminen

Riskien realisoitumisesta jo 
kokemusta. Ilkivallan ja 

varkauksien suorat 
omavastuukulut 

vakuutuskaudella 2021 
kymmenissä tuhansissa. 

Muut suorat- ja epäsuorat 
kulut sadoissa tuhansissa

& 

Jatkuva seuranta 
pakollinen ajoissa 
reagoimisen takia. 

Esim. rajan ylitykset ja 
paikanninlaitteen 

irroitukset
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