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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE 
 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 9.1.2004 työryhmän määrittämään valtakunnallisesti yh-
tenäisen julkisen liikenteen peruspalvelutason siihen liittyvine mittareineen. Työryhmän toi-
mikausi määrättiin alkamaan 12.1.2004 ja päättymään 31.12.2004. 
 
Peruspalvelutasotavoitteiden määrittelyssä oli toisaalta otettava huomioon asukkaiden todelli-
set liikkumistarpeet ja kyky selviytyä maan eri osissa, mutta toisaalta myös julkiseen liikentee-
seen käytettävissä olevat resurssit. 
 
Suomessa julkinen valta ostaa sellaisia tarpeellisiksi arvioituja ja itsekannattavaa liikennettä 
täydentäviä joukkoliikennepalveluja, joita ei synny ja ei voida ylläpitää pelkästään asiakastulo-
jen varassa. Valtion talousarviossa osoitetulla määrärahalla liikenne- ja viestintäministeriö os-
taa kaukoliikenteen ja junien lähiliikenteen palveluja ja lääninhallitukset ostavat maaseudun 
peruspalveluluonteista linja-autoilla ja takseilla harjoitettavaa alueellista runkoliikennettä, jota 
kunnat omilla palveluostoillaan täydentävät. Ostoilla edesautetaan liikenteen palvelujen säily-
mistä, alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon toteutumista sekä edistetään tasapainoista ja kestä-
vää alueellista kehitystä. Tavoitteena on turvata kansalaisten liikkumismahdollisuuksia. 

 
Mm. määrärahojen niukkuuden vuoksi on herännyt kysymys siitä, minkä tasoista julkisen lii-
kenteen palvelua toisaalta voidaan ja toisaalta välttämättä tulee ylläpitää julkisilla varoilla. 
Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsitteli joukkoliikenteen edistämistä 
4.12.2003 ja piti tässä yhteydessä tärkeänä, että joukkoliikenteen peruspalvelutaso määritetään 
valtakunnallisesti. 
 
Peruspalvelutason määrittelyn lähtökohtana on ollut ajatus kolmetasoisesta palvelutason mää-
rittelystä: 
 

1. Minimipalvelutaso mahdollistaa yhteiskunnan perusturvallisuuden edellyttämän vält-
tämättömän liikkumisen. Minimipalvelutaso toteutuu kaikkialla ja kaikkina ajankohti-
na. Julkisen liikenteen osalta minimipalvelutaso tarkoittaa erityislainsäädännössä mää-
riteltyjen julkisen vallan velvollisuuksina olevien henkilökuljetusten hoitamista. 

2. Peruspalvelutasossa tavoitteena on turvata ihmisten jokapäiväiset liikkumistarpeet. Pe-
ruspalvelutasossa toteutuvat kohtuulliset liikkumismahdollisuudet vähintään yhdellä 
kulkumuodolla. 

3. Tavoitetasossa on kysymys muihin kulkumuotoihin nähden kilpailukykyisistä julkisen 
liikenteen yhteyksistä. Korkealaatuisella ja kattavammalla julkisen liikenteen järjes-
telmällä halutaan houkutella myös uusia käyttäjiä joukkoliikenteelle. Tavoitetasoa to-
teutetaan lähinnä kaupunkiseuduilla. 

 



 

 
Työryhmä päätyi määrittelemään peruspalvelutason seuraavasti: 
 

Kuntakeskusten ja muiden isojen taajamien välisessä liikenteessä turvataan työ-, 
opiskelu ja liityntämatkojen tarpeita palvelevat yhteydet sekä asiointimahdolli-
suudet kuntakeskuksista ja merkittävimmistä taajamista alueen keskuskaupunkiin 
ja seutukunnallisesti tärkeisiin palvelukeskuksiin. Julkisen liikenteen palvelut 
muodostavat kattavan alueellisen liikenneverkon.  
 
Seutukuntien ja kuntien sisäisessä liikenteessä järjestetään peruspalveluihin liit-
tyvät kuljetukset kustannustehokkaasti ja turvallisesti sekä tarjotaan riittävät 
asiointiyhteydet autottomille kuntalaisille.  
 
Määritetty julkisen liikenteen peruspalvelutaso on tavoite, ei subjektiivinen oike-
us. Yhteiskunta hankkii vain sellaisia julkisen liikenteen palveluja, joille on käyt-
täjiä. 
 

Peruspalvelutason turvaavina toimenpiteinä työryhmä esittää: 
 

1. Turvataan kattava alueellinen liikenneverkko, joka kattaa kaikki kuntien kuntakeskuk-
set tai merkittävimmät taajamat ja niiden väliset yhteydet. Kattavuus suhteessa väes-
töön pyritään ylläpitämään nykyisessä laajuudessa. 

2. Kehitetään kuntien sisäistä liikennettä, jolla turvataan joustavat, alueellista liikenne-
verkkoa täydentävät, eri käyttäjäryhmille sopivat asiointi- ja liityntäyhteydet sekä kou-
lulaisten kuljetukset. Tavoitteena on, että kaikilla on mahdollisuus asioida kuntakes-
kuksessa tai muussa palvelukeskuksessa vähintään kahdesti viikossa. 

3. Luodaan sujuvia julkisen liikenteen matkaketjuja siten, että jokaisesta kuntakeskukses-
ta on mahdollista liittyä julkisella liikenteellä valtakunnalliseen busseilla, junilla tai 
lentokoneilla hoidettuun kaukoliikenteen verkkoon arkisin sekä viikonloppuisin perjan-
tai-iltaisin ja sunnuntai-iltaisin tai maanantai-aamuisin. 

4. Varmistetaan, ettei yksikään joukkoliikenteen matka jää tekemättä tiedon puutteen 
vuoksi. Tiedottamista kehitetään mm. valtakunnallisen aikatauluportaalin ja seudullis-
ten aikatauluyhdistelmien avulla. 

5. Kehitetään eri osapuolten välistä seutukunnallista suunnitteluyhteistyötä ja tarjotaan 
asukkaille mahdollisuus vaikuttaa alueensa joukkoliikennepalveluihin. 

6. Käytetään liikennepalveluihin osoitettu rahoitus tehokkaasti mm. hankkimalla vain sel-
laisia palveluja, joille on käyttäjiä. 

 
Työryhmä on tehnyt myös yksityiskohtaisemman selvityksen siitä kuinka nämä toimenpiteet 
toteutetaan ja mitkä toteutuksen kustannukset ovat.  
 
Kahdella esimerkkialueella (Kainuu ja Päijät-Häme) tehdyn yksityiskohtaisemman tarkastelun 
perusteella työryhmän määrittämän peruspalvelutason toteuttamisen lisäkustannukset nykyi-
siin kustannuksiin verrattuna ovat koko maassa noin 3 miljoonaa euroa. 
 
Työryhmän käsityksen mukaan lähtökohtana tulisi olla, että peruspalvelutason turvaaminen 
priorisoitaisiin. Mikäli talousarviokehystä ei voida nostaa, tämä merkitsee sitä, että tavoite-
tasoon tähtääviä palvelujen ostoja tai lipputukea täytyy vähentää noin 3 miljoonalla eurolla. 
 
Työryhmä käsitteli myös joukkoliikenteen palvelujen järjestämisen ja rahoituksen työnjakoa 
valtion (lääninhallitusten) ja kuntien välillä sekä teki laskelmia kolmesta nykyisestä poikkea-
vasta mallista. Muutokset, vaikka ne kokonaisuutena aiheuttavat vähäisiä muutoksia kuntien ja 



 

valtion välisiin suhteisiin, voivat kuitenkin olla yksittäisen kunnan osalta varsin mittavia. Työ-
ryhmä pitää työnjako- ja rahoituskysymysten nykyistä täsmällisempää ratkaisemista erittäin 
tärkeänä, mutta esittää, että tämä asia selvitetään erillisessä työryhmässä yhdessä joukkoliiken-
teen lippujärjestelmien ja muiden avustusmenettelyjen kanssa.  
 
Työryhmän puheenjohtajana on toiminut liikenneneuvos Petri Jalasto liikenne- ja viestintämi-
nisteriöstä. Työryhmän jäseninä ovat toimineet budjettineuvos Esko Tainio valtiovarainminis-
teriöstä, aluekehitysjohtaja Pekka Urjanheimo sisäasiainministeriöstä, liikenneinsinööri Silja 
Siltala Suomen Kuntaliitosta, ylitarkastaja Liisa Joenperä Itä-Suomen lääninhallituksesta, lii-
kennesuunnittelija Ari Hoppania Oulun lääninhallituksesta ja ylitarkastaja Sabina Lindström 
liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmän sihteereinä ovat toimineet Sabina Lindström 
liikenne- ja viestintäministeriöstä ja DI Henriika Viitasaari Insinööritoimisto Liidea Oy:stä. 
 
Työryhmä on kokoontunut työn aikana kymmenen kertaa. Työn sisältöä on esitelty 16.11.2004 
Linja-autoliiton, Taksiliiton ja VR Oy:n edustajille ja heille on annettu mahdollisuus kommen-
toida luonnosvaiheessa olevaa selvitystä. 
 
Työryhmän valtiovarainministeriötä edustava jäsen, budjettineuvos Esko Tainio on liittänyt 
raporttiin eriävän mielipiteensä. 
 
Työryhmä luovuttaa työnsä tuloksen kunnioittavasti liikenne- ja viestintäministeriölle. 
 
 
Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 
 
 
 
 
 Petri Jalasto 
 
 
       
Esko Tainio Pekka Urjanheimo 
 
 
 
Silja Siltala Liisa Joenperä 
 
 
 
Ari Hoppania Sabina Lindström 
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1 TYÖN TAVOITTEET  
 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 9.1.2004 työryhmän määrittämään valtakunnallisesti 
yhtenäistä julkisen liikenteen peruspalvelutasoa. Työryhmän tehtävänä on luoda valta-
kunnallisesti yhtenäinen julkisen liikenteen peruspalvelutasotavoite siihen liittyvine mitta-
reineen. Tavoitteiden määrittelyssä otetaan huomioon julkiseen liikenteeseen käy-
tettävissä olevat resurssit, mutta toisaalta myös asukkaiden todelliset liikkumistarpeet ja 
kyky selviytyä maan eri osissa.  
 
Palvelutasomittarit suunnitellaan niin, että ne voidaan ottaa ostettavan joukkoliikenteen 
suunnittelun yhdeksi lähtökohdaksi. Palvelutasomittareiden avulla pyritään luomaan koko-
naisvaltainen näkemys alueellisesta julkisen liikenteen järjestelmästä ja siitä, mitä palvelu-
ja on perusteltua järjestää. 
 
Valtion ja kuntien ostaman kaikille avoimen joukkoliikenteen ja linjaliikenteen lisäksi ope-
tushallinnon ja sosiaali- ja terveyshallinnon maksamat henkilökuljetukset sekä Kelan kor-
vaamat kuljetukset huomioidaan tarkastelussa. Mittareiden määrittelyssä otetaan huomi-
oon sekä säännöllinen, aikataulujen mukaan ajettava, että myös kutsupohjainen joukkolii-
kenne.  
 
Tavoitteena on, että työn tuloksena syntyy perustellut suositukset seuraavista asioista: 
- esitys valtakunnallisesti yhtenäisestä tavoitteellisesta julkisen liikenteen peruspalvelu-

tasosta ottaen huomioon alueellinen ja sosiaalinen tasa-arvo, liikkumistarpeet sekä 
kysyntä 

- peruspalvelutasoisen julkisen liikenteen mittaamiseen sopivat palvelutasomittarit 
- esitys siitä, mitä liikkumistarpeita on syytä pyrkiä vähintään tyydyttämään julkisen lii-

kenteen palveluilla 
- esitys peruspalvelutason mukaisen julkisen liikenteen tarjonnan turvaamiseen tarvitta-

vasta rahoituksesta sekä työnjaosta valtion ja kuntien välillä. 
 
 
2 TYÖN RAJAUS 
 
Julkinen liikenne 
 
Työ on rajattu nimensä mukaisesti koskemaan julkista liikennettä.  
 
”Julkinen liikenne kattaa kaikki liikenteen muodot, joissa matkustaja ei itse omista kulku-
neuvoaan. Julkinen liikenne on siis kenen tahansa vapaasti käytettävissä, joskin yleensä 
vain rahallista korvausta vastaan. Käsite on lähes, muttei täysin yhteneväinen joukkolii-
kenteen kanssa, jossa samalla kulkuneuvolla liikkuu useampia toisilleen vieraita matkus-
tajia yhtä aikaa. 
 
Toimiva julkisen liikenteen verkosto takaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden liikkua vai-
vattomasti, nopeasti ja taloudellisesti. Tässä valtakunnallisessa julkisen liikenteen verkos-
tossa eri liikennemuodot täydentävät toisiaan.” (lähde: Vapaasanakirja Wikipedia) 
 
Työssä on tarkasteltu linja-autoilla ja takseilla järjestettyä lipputuloilla tai yhteiskunnan tu-
ella hoidettua kaikille avointa joukkoliikennettä, Kelan korvaamia, ei-kiireellisiä henkilökul-
jetuksia sekä kuntien hankkimia koulu- ja sosiaalitoimen kuljetuksia. Muun muassa kimp-
pakyytiin ja naapuriapuun perustuvat henkilökuljetukset on rajattu tämän selvityksen ulko-
puolelle.  
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Junaliikennettä on tarkasteltu vain julkisella liikenteellä tapahtuvan liityntäliikenteen osalta. 
Liikenne- ja viestintäministeriö ostaa junavuoroja eri puolilla maata ja ostamisen perus-
teena voi olla peruspalvelutason turvaaminen. Esimerkiksi kiskobussiliikenne kuuluisi pe-
ruspalvelutasoa koskevaan tarkasteluun. Junaliikenteen ostoihin liittyviä kysymyksiä tar-
kastellaan kuitenkin toisessa asiayhteydessä liittyen liikenne- ja viestintäministeriön ja 
VR:n välisen 5-vuotissopimuskauden päättymiseen. Päällekkäisen selvittelyn välttämisek-
si junaliikenne on rajattu tämän työn ulkopuolelle. Tulevaisuudessa tavoitteena tulee kui-
tenkin olla, että julkisen liikenteen peruspalvelutasoa tarkastellaan erillistarkastelujen si-
jaan yhtenä kokonaisuutena. 
 
Alueellinen rajaus 
 
Työ koskee ensisijaisesti maaseudun sekä maaseudun ja kaupunkien välistä liikennettä. 
Tarkastelun kohteena on peruspalvelutasoinen joukkoliikenne ja tavoitteena on määrittää, 
mikä palvelutason tulisi vähintään olla. Peruspalvelutaso toteutuu myös kaupunkimaises-
sa paikallisliikenteessä, mutta lisäksi kaupunkiseuduilla tuotetaan myös paljon muita jouk-
koliikennepalveluita, joten kaupunkiseuduilla määritetty peruspalvelutaso ei muodostu 
määrääväksi. 
 
Julkisen liikenteen tarjonta voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään 
1. Alueet, joissa liikenne toimii lipputuloilla. Tavoitteena on parantaa palvelutasoa ja saa-

da lisää joukkoliikenteen käyttäjiä. 
2. Alueet, joissa julkisen liikenteen palveluja pystytään järjestämään yhteiskunnan tuella. 

Käyttäjämäärät ovat pääosin vähentyneet, ja joukkoliikenteen ostoihin käytettävissä 
olevan määrärahan vähenemisen myötä liikenteen verkko on jo supistunut ja on vaa-
rassa supistua edelleen. Tavoitteena on peruspalvelutasoisen liikenneverkon säilyttä-
minen mahdollisimman kattavana. Tämän ryhmän julkisen liikenteen palveluita on 
mahdollista mitata teknisillä mittareilla. 

3. Alueet, joissa julkisen liikenteen palvelut puuttuvat lakisääteisiä kuljetuksia lukuun ot-
tamatta (tai ovat kohdassa 2 mainituista syistä lakanneet). Tämän alueen asukkaiden 
kuljetuspalveluiden järjestäminen muodostaa sosiaalipoliittisen ongelman. 

 
Peruspalvelutasoisen julkisen liikenteen näkökulmasta keskeinen ongelma on kohdan 
kaksi mukaisen liikenneverkon supistuminen ja kohdan kolme mukaisten alueiden laaje-
neminen ilman yhteiskunnan tukitoimia.  
 
Tämän työn painopiste on kohdan kaksi mukaisen liikenteen palvelutason määrittelyssä 
unohtamatta kuitenkaan kohdan kolme ongelmia.  
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3 LÄHTÖKOHTIA 
 
3.1 Joukkoliikenteen palvelutasoa koskevia aiempia linjauksia 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön strategisten linjausten mukaan liikenne- ja viestintäminis-
teriö, lääninhallitukset ja kunnat turvaavat joukkoliikenteen alueellisen laajuuden ja katta-
vuuden. Maaseutuliikenteessä palvelujen turvaaminen on päätavoitteena. Liikenne- ja 
viestintäministeriö ei ole kuitenkaan määritellyt, mitä joukkoliikenteen alueellisella laajuu-
della ja kattavuudella tarkoitetaan. Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja talous-
suunnitelman mukaan liikenteen kannattavuuden heikentymisen takia ostopalvelujen tarve 
kasvaa, eikä suunnitelman mukaisella määrärahalla pystytä saavuttamaan palvelujen säi-
lyttämiseen liittyvää tavoitetta.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa 32/2002 ”Julkinen liikenne ja alueiden kehitys 
- esiselvitys” todetaan, että liikenne- ja viestintäministeriö ei ole tarkastellut strategiois-
saan joukkoliikennepalvelujen tasoa peruspalvelujen saavutettavuuden kannalta. Kaikkien 
lääninhallitusten tulostavoitteena on turvata liikkumisen peruspalvelut maaseudulla ja toi-
saalta parantaa palvelutasoa ja tarjontaa uusien joustavien palvelu- ja kutsujoukkoliiken-
teiden avulla. Peruspalvelujen tasoa ei ole kuitenkaan määritelty. On kyseenalaista, voi-
daanko olosuhteiden erilaisuudesta johtuen tällaista määrittelyä edes tehdä. Tästä johtuen 
on erittäin vaikea arvioida yksiselitteisesti, milloin liikkumisen peruspalvelut on turvattu.  
 
Samantyyppisillä alueilla tulisi olla samantasoiset palvelut valtakunnan tasolla ja paikalli-
sella tasolla. Liikkumisen alueellinen tasa-arvo tarkoittaa kohtuullista saavutettavuutta kai-
killa alueilla aluetyyppi huomioon ottaen. Haja-asutusalueilla ei voida vaatia yhtä hyvää 
saavutettavuutta kuin kaupungeissa. (LVM A 32/2002) 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa 14/2003 ”Maaseutuliikenteen rahoituksen pe-
rusteet” tutkitaan joukkoliikenteen merkitystä oikeudenmukaisuuskäsityksen mukaan. Sel-
vityksen mukaan peruspalvelujen saavutettavuus edellyttäisi asiointimahdollisuuksia kai-
kista kylistä omassa kuntakeskuksessa tai muussa riittävät palvelut omaavassa lähikes-
kuksessa kaksi kertaa viikossa liikkumistarvetta kohtuullisesti vastaavin aikatauluin. Selvi-
tyksessä todetaan myös, että oikeudenmukaisuudessa on kyse arvovalinnasta. Sen vuok-
si joukkoliikennepalveluiden alueellisen kattavuuden ja runkoliikenteen toimivuuden keski-
näisten painotusten valintaan ei voida antaa yksiselitteisiä kriteerejä. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisun 36/2001 ”Henkilökuljetukset maaseutumaisilla 
alueilla” mukaan eri alueita pitäisi pystyä kohtelemaan tasapuolisesti siten, että maan eri 
osista ja eri alueilta olisi samanveroiset joukkoliikenneyhteydet sekä alueen sisällä että 
muihin osiin maata. Palvelutason määrittelyä ohjaavat yhtäältä alueellisen ja sosiaalisen 
tasapuolisuuden periaate ja toisaalta rajalliset rahoitusresurssit. Raportin mukaan 
kunnan joukkoliikenteen palvelutason määrittely on kunnan tehtävä yhteistyössä läänin-
hallitusten kanssa. Yksiselitteisten palvelutasotavoitteiden asettaminen valtakunnan tasol-
la esimerkiksi numeerisessa muodossa kuntatyypeittäin tai erikokoisille kunnille kunta-
ryhmittäin on erittäin vaikeaa. Olosuhteet eri kunnissa poikkeavat suuresti toisistaan, eikä 
tavoitteena voi olla paikallisista olosuhteista riippumaton aina samankaltainen joukkolii-
kennejärjestelmä. Palvelutasotavoitteiden määrittely on kunnan tehtävä, ja se tulee tehdä 
kunnan omista lähtökohdista. Selvityksessä ohjeistetaan henkilökuljetusten palvelutason 
määrittelyprosessi sekä siinä kuultavat osallistujatahot. 
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3.2 Työn lähtökohtia koskevat lausunnot 
 
Työn alkuvaiheessa pyydettiin lausuntomuotoisia näkemyksiä julkisen liikenteen perus-
palvelutason määrittämisestä professori Heikki Eskeliseltä Joensuun yliopistosta, profes-
sori Timo Ernvallilta Teknisestä korkeakoulusta sekä professori Jorma Mäntyseltä Tampe-
reen teknisestä yliopistosta. Seuraavassa on lyhyt yhteenveto lausuntojen keskeisestä 
annista.  
 
Asiakaslähtöisyys 
 
Peruspalvelutaso on erilaista eri alueilla, eri asiakasryhmille, eri aikoina ja eri matkatyy-
peille. Tuotantolähtöisestä, palvelujen tarjoajien etujen turvaamisesta tulisi päästä asia-
kaslähtöiseen palvelujen suunnitteluun. Tarjonta tulee kohdistaa kysynnän mukaan. Pe-
ruspalvelutasoa ei siis pidä ryhtyä määrittelemään liikenteenharjoittajia vaan asiakkaita 
varten, eli palvelujen tuottajia ei pitäisi kuunnella vielä kysynnän selvittämisvaiheessa. 
Asiakassegmentointia pitäisi osata tehdä nykyistä kattavammin.  
 
Eri kulkumuotojen yhteistyön kehittäminen 
 
Kaikki liikennemuodot tulee ottaa tarkasteluun siinä vaiheessa kun kysyntä on riittävällä 
varmuudella selvitetty. Kun liikennemuodot otetaan aidosti samalle viivalle, ei tarvita mo-
ninkertaisia valtion tukia. Julkisen liikenteen pahin kilpailija on henkilöauto, joten eri julki-
sen liikenteen kulkumuodot tulisi saada yhteistyössä kilpailemaan yksityisautoilua vas-
taan. Julkinen liikenne pitäisi saada lähestymään henkilöauton ominaisuuksia. 
 
Maaseudulla on erittäin tärkeää yhdistää koulu-, terveys- ja sosiaalipalvelujen matkat siinä 
määrin kuin mahdollista.  
 
Tehokkuus- ja tasa-arvo-ongelma 
 
Tehokkuusongelmasta on kysymys silloin kun julkisen liikenteen palvelutaso vaikuttaa ne-
gatiivisesti talouskehitykseen. Tästä on esimerkkinä se, että kansalainen ei kykene käy-
mään töissä puuttuvan liikenneyhteyden vuoksi tai liikenneyhteyksien puute rajoittaa yh-
dyskunnan kehittämismahdollisuuksia. 
 
Tasa-arvo-ongelmasta on kysymys silloin, jos julkisen liikenteen huonon palvelutason voi-
daan arvioida heikentävän tiettyjen ihmisten tai sosiaalisten ryhmien mahdollisuuksia 
hankkia tarvitsemiaan (julkisia tai yksityisiä) palveluja tai osallistua muutoin kansalaisina 
täysipainoisesti.  
 
Julkisen liikenteen palvelutason tehokkuusongelma ja tasa-arvon ongelma nivoutuvat käy-
tännössä toisiinsa 
 
Liikkumisen tarpeet ja kysyntä 
 
Käyttäjien odotukset julkisen liikenteen palvelutasosta mukautuvat olosuhteisiin. Liikku-
mistarpeet ja kysyntä liittyvät toinen toisiinsa, mutta merkitsevät hieman eri asioita. Mit-
taamalla käyttäjämääriä ja niiden muutoksia saadaan kuva vain palveluiden kysynnän ke-
hityksestä. Liikkumistarpeet ovat puolestaan enemmänkin yksilökohtaisia ja laadullisia te-
kijöitä. Vaikka jollakin alueella julkisen liikenteen kysyntä vähenisi, saattaa alueella asuvi-
en ihmisten liikkumistarve samanaikaisesti kasvaa. 
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Hallinto- ja suunnittelukäytäntöjen kehittäminen 
 
Joukkoliikenteen suunnittelua tulisi kehittää maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämässä 
hengessä niin, että erilaiset osallistujaryhmät integroidaan suunnitteluprosessiin. Saman-
suuntainen normein säädelty osallisuus- ja arviointiajattelu toisi julkisen liikenteen suunnit-
teluun monia etuja, kuten esimerkiksi  
- kaikille osallisille taattaisiin yhdenvertainen mahdollisuus vaikuttaa julkisen liikenteen 

suunnitteluun 
- suunnittelijan käyttöön tulisi tietoa sellaisista tarpeista, jotka eivät numeerisissa mitta-

reissa näy 
- liikenneolojen seurantaa ja tulosten vertailtavuus eri alueilla paranisi yhdenmukaisten 

arviointikäytäntöjen myötä  
- eri viranomaistahojen yhteistyö virallistuisi ja yhdenmukaistuisi  
- osallisten kuuleminen ja huomioon ottaminen toisi julkiselle liikenteelle imagohyötyjä. 
 
Perustason mitoitus 
 
Perustarve kuntakeskusten väliseen ja kuntakeskuksista lähikaupunkiin suuntautuvassa 
liikenteessä sekä maaseutualueilta kuntakeskuksiin ja muihin taajamiin suuntautuvassa 
liikenteessä ovat työ- ja asiointimatkat.   
 
Työmatkaliikenteen vähimmäistasona voidaan pitää kahta edestakaista bussivuoroa sekä 
kuntakeskusten välillä, että kaupungin ja kuntakeskusten välillä päivässä, aamulla ja ilta-
päivällä. Nämä yhteydet toimivat myös syöttöliikenteenä, joka mahdollistaa pääsyn kunta-
keskuksista valtakunnallisiin kaukoliikenneverkkoihin. 
 
Palveluiden hankintaan tarvittavan asiointiliikenteen minimitaso on kaksi edestakaista reit-
tiliikenteen vuoroa (meno aamulla ja paluu iltapäivällä) viikossa, minkä lisäksi tarvitaan 
kutsuliikennettä tai sitä vastaavia erityisjärjestelyjä (naapuriapukuljetusta). 
 
Joustavan palveluliikenteen kehittäminen on avainasioita. Se tulee suunnata palvelemaan 
kaikkia kuntalaisia työ-, asiointi- ja vapaa-ajanmatkoilla, eikä siis pelkästään erityisryhmiä. 
Runkolinjojen ja palveluliikenteen yhdistäminen (esteetön matkaketju) on edistämisen ar-
voista.  
 
Toiminnan ja rahoituksen pirstaleisuus 
 
Julkisen liikenteen rahoitus on monimuotoista. Yksi tehottomuuden lähde on pirstaleinen 
rahanjakomekanismi. Lokeroitujen rahasummien ongelma on se, että niiden yhteenlasket-
tu summa voi jäädä tiedostamatta. Julkisen vallan tulisi ottaa huomioon myös eri kulkuta-
pojen vaatimat infrastruktuuri-investoinnit.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriön, lääninhallitusten ja kuntien tulisi pystyä koordinoimaan 
nykyisiä tehtäviään julkisen liikenteen palvelujen järjestämisessä yksinkertaisempaan 
muotoon. Kuntien eri sektoreiden toiminta tulisi pystyä koordinoimaan peruspalvelutason 
tuottamisessa. Valtionhallinto voisi olla merkittävässä roolissa vauhdittamalla aktiivista 
joukkoliikennepolitiikkaa kunnissa ja maakunnissa.  
 
Avainkysymyksiä 
 
- Saako asiakas tarvitsemansa palvelun ja tuotetaanko palvelu kustannustehokkaasti? 
- Missä järjestyksessä vuoroja tai muita liikennemahdollisuuksia karsitaan ja millä alueil-

la ylipäätään pidetään yllä julkisen liikenteen palveluja?  
- Voitaisiinko tuki maksaa suoraan käyttäjille? 
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Tutkimus- ja selvitystarpeita  
 
- Julkisen liikenteen tarpeita koskevan laadullisen tiedon merkityksen tutkiminen mää-

rällisten mittareiden rinnalla 
- kuntakeskusten, reittiliikenteen varsilla olevien alueiden ja linjavuorojen ulkopuolelle 

jäävien kylien liikennetarpeiden analysointi esimerkkitapausten kautta 
- maaseudulla autottomien kotitalouksien liikkumistarpeiden analysointi  
- uudenlaisten julkisen liikenteen joustavien järjestämistapojen (esimerkiksi kutsuohjattu 

työmatkaliikenne haja-asutusalueilta ja kuntakeskuksista kaupunkeihin) tutkiminen. 
 
 
3.3 Väyläpalvelujen peruspalvelutaso 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 18.9.2001 työryhmän määrittämään tie- ja rataverkon 
peruspalvelutasoa. Työryhmä totesi, että eri liikennemuotojen palvelutasoa ei tule tarkas-
tella erikseen, vaan koko liikennejärjestelmän kattavana kokonaisuutena. Työryhmän mie-
lestä joissakin tapauksissa saattaa riittää, että peruspalvelutaso tyydytetään yhden liiken-
nemuodon osalta. Liikenne- ja kuljetustarpeet tyydytetään näin yhteiskuntataloudellisesti 
edullisimmalla tavalla. Liikkumisen ja kuljetusten peruspalvelutason toteutumiseen vaikut-
taa väyläpalvelujen tarjonta ja liikenteen hoito. Liikkumisen ja kuljetusten peruspalvelutaso 
on valtakunnan eri osissa ja erityyppisillä alueilla erilainen. Alueiden erot on pyrittävä ot-
tamaan huomioon ja liikennejärjestelmällä on pyrittävä tukemaan aluekehitystä kunkin 
alueen vahvuuksien kautta.  
 
Liikennejärjestelmän peruspalvelutasossa tavoitteena on turvata ihmisten jokapäiväiset 
liikkumistarpeet sekä perusteollisuuden, kaupan ja elintarviketeollisuuden kuljetusten su-
juvuus. Peruspalvelutaso mahdollistaa alueiden ja yhdyskuntien toiminnan ja kehityksen 
tyydyttämällä väestön, elinkeinoelämän ja alueiden toimintojen edellyttämät tavanomaiset, 
kohtuulliset liikkumis- ja kuljetustarpeet.  

Julkisen liikenteen peruspalvelutasoa määritettäessä tulee siis huomioida myös muiden 
kulkumuotojen käyttömahdollisuus.  

Selvityksen mukaan liikkumisen ja kuljetusten peruspalvelutasoa määriteltäessä on otet-
tavaa kantaa mm. seuraaviin seikkoihin: 
 
- Mitkä yhteiskunnan toiminnot ja muut tarpeet katsotaan liikkumisen ja kuljetusten pe-

ruspalvelutason määrittäviksi toiminnoiksi? Kyse ei voine olla pelkästään peruspalve-
lujen käyttöön liittyvien liikkumis- ja kuljetustarpeiden tyydyttämisestä. Liikkumisen ja 
kuljetusten peruspalvelutason toteutumiseen vaikuttaa väyläpalvelujen tarjonta ja itse 
liikenteen hoito.  

 
- Tarkastelun aikajänne vaikuttaa siihen, millaisilla väyläpalveluilla peruspalvelutaso 

voidaan turvata. Perusväyläpidon toimin (väylien hoito, ylläpito yms.) voidaan turvata 
ihmisten ja yritysten päivittäisten toimien sujuvuus. Kehittämisinvestoinneilla puoles-
taan – usein ennaltaehkäisevästi - vastataan toimintaympäristön muutoksiin (esim. 
alue- ja elinkeinorakenteen muutokset, alueiden saavutettavuuden heikkeneminen 
jne.) ja estetään ongelmien syntyminen tulevaisuudessa. 

 
- Liikkumisen ja kuljetusten peruspalvelutaso on valtakunnan eri osissa ja erityyppisillä 

alueilla erilainen. Alueiden erot on otettava huomioon.  
 
- Yhteiskunnan liikenteelliset tarpeet muuttuvat ajan myötä. Kuinka usein nyt määritet-

tävä peruspalvelutaso on syytä tarkistaa? 
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- Yhteiskunnalla on kaksi vaihtoehtoista tapaa vastata toimintaympäristön muutoksiin 
(esim. aluerakenne): aktiivinen ja passiivinen. Liikennejärjestelmän kehittäminen (uu-
det väylät, liikennepalveluiden tukeminen jne.) on aktiivinen vaikutuskeino. Passiivista 
toimintaa on esim. se, että suunnitelmallisesti ollaan kehittämättä väyliä tai liikennettä. 

 
- Liikkumisen ja kuljetusten palvelutason määrittelyn tulee perustua tietoon kustannuk-

sista. Peruspalvelutasoa määriteltäessä on varmistuttava siitä, että sen taustalla ole-
vat yhteiskunnan toiminnot (esim. alueiden kehitys, vanhusten kotihoito jne.) voidaan 
suorittaa kokonaisuuden kannalta mahdollisimman kustannustehokkaasti. Myös pe-
ruspalvelujen tuottamisen kustannukset on otettava huomioon, esimerkiksi peruspal-
velujen keskittäminen vähentää palvelujen tuotantokustannuksia, mutta lisää ihmisten 
liikkumiskustannuksia. 

 
- Eri liikennemuotojen palvelutasoa ei tule tarkastella erikseen, vaan koko liikennejär-

jestelmän kattavana kokonaisuutena. Eräissä tapauksissa saattaa riittää, että perus-
palvelutaso tyydytetään yhden liikennemuodon osalta (esim. nopeat ratayhteydet vs. 
lentoliikenne, tiekuljetukset vs. vähäliikenteiset radat). Liikkumis- ja kuljetustarpeet 
tyydytetään näin yhteiskuntataloudellisesti edullisimmalla tavalla. 

 
 
3.4 Lainsäädännöllinen tausta 
 
Henkilöliikennelainsäädäntö ei sisällä liikenteen järjestämiseen liittyviä velvoitetta valtiolle 
eikä kunnille. Erityislainsäädännössä määritetään kuljetusten järjestämiseen liittyviä vel-
voitteita, mutta ei kuljetusten järjestämistapaa. Joukkoliikennejärjestelmä toimii yrittäjäve-
toisesti, eli yritykset suunnittelevat asiakastarpeiden perusteella haluamansa reitit ja vuo-
rot, anovat niille luvat ja kantavat liikenteestä taloudellisen vastuun. Valtio ja kunnat täy-
dentävät lipputuloperusteisen liikenteen palveluita liikenteen ostoilla, jotta haluttu palvelu-
taso saavutetaan. 
 
Henkilöliikennelaissa todetaan, että kunnat ovat velvollisia määrittämään joukkoliikenteen 
palvelutason tarvittavin osin. Niillä alueilla, joilla sovelletaan lakia seutuyhteistyökokeilus-
ta, voidaan laatia seudullinen joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma. Kunnilla ei ole vel-
vollisuutta järjestää määrittelemänsä palvelutason mukaista liikennettä, vaan kuntien kul-
jetusten järjestämistä koskevat velvoitteet liittyvät ainoastaan erityislainsäädännössä mai-
nittuihin kuljetuksiin.  
 
Erityislainsäädännössä ei ole määritelty kuljetusten järjestämistapaa. Kunnilla on velvolli-
suus järjestää kuljetuksia koululaisille tiettyjen aikarajojen puitteissa. Koululaiskuljetuksis-
sa voidaan soveltaa erillistä liikenneministeriön ohjetta, jossa poiketaan ajoneuvoasetuk-
sessa määritellyistä ajoneuvojen kuormitusmääräyksistä. Kunnat ovat velvollisia järjestä-
mään vaikeavammaisille kuljetuspalveluja. Kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavam-
maisena pidetään henkilöä, joka ei voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman koh-
tuuttomia vaikeuksia. Välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vai-
keavammaisella henkilöllä tulee olla mahdollisuus suorittaa vähintään 18 yhdensuuntaista 
jokapäiväiseen elämään liittyvää matkaa kuukaudessa.  
 
Kansaneläkelaitoksella ei ole velvollisuutta järjestää kuljetuksia. Laissa kuitenkin tode-
taan, että Kansaneläkelaitos on velvollinen korvaamaan kuljetuksista koituvia kustannuk-
sia. Kansaneläkelaitos on velvollinen korvaamaan sairausvakuutuslain ja kuntoutuslain 
mukaisia matkoja sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatko-
ja. Niissä lainkohdissa, joissa säädetään Kansaneläkelaitoksen matkakustannusten kor-
vaamisesta, ensisijaisena matkustustapana sovelletaan joukkoliikennettä, elleivät olosuh-
teet edellytä muun matkustustavan käyttämistä.  
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Kunnat tai kehitysvammaisten erityishuoltoa antavat kuntainliitot ovat velvollisia joko jär-
jestämään kehitysvammaisten erityishuollon saamiseksi välttämättömät kuljetukset tai 
korvaamaan kuljetusten kustannukset. Kunnat voivat harkinnanvaraisesti järjestää sosiaa-
lihuoltolain mukaisina tukipalveluina kuljetuksia, jotka edistävät jokapäiväisistä toiminnois-
ta suoriutumista. 
 
Joukkoliikennepalveluja voidaan henkilöliikennelain mukaan järjestää linjaliikenteenä tai 
lääninhallituksen tai kuntien ostamana liikenteenä, mikäli palvelujen järjestämisestä ei ai-
heudu haittaa olemassa olevalle linjaliikenteelle.  
 
Henkilöliikennelain mukaan lääninhallitusten tulee edistää kuntien liikennesuunnittelua ja 
luoda edellytyksiä kuntien yhteistyön onnistumiselle. Lääninhallitukset toimivat lisäksi 
joukkoliikenteen lupaviranomaisena kuntarajat ylittävässä liikenteessä sekä kunnan sisäi-
sessä liikenteessä, mikäli kyseisellä kunnalla ei ole lupatoimivaltaa. Liikenne- ja viestintä-
ministeriö myöntää lääninhallituksille joukkoliikenteen valtionavustuksia, joiden käytöstä 
säädetään asetuksella. Asetuksessa on määritelty ne tapaukset, joissa voidaan myöntää 
määrärahaa valtionavustuksesta, mutta asetuksessa ei ole määritelty määrärahan palve-
lutasovaikutuksia. Joukkoliikenteen palvelutasoa koskevat tavoitteet on määritelty liiken-
ne- ja viestintäministeriön sekä lääninhallitusten välisissä tulossopimuksissa. Henkilölii-
kennelain mukaan liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on yhteensovittaa eri liiken-
nemuotojen palveluita ja edistää joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksia parantavaa lii-
kennesuunnittelua ja -tutkimusta.  
 
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä (343/1991) sisältää seuraavia määritelmiä: 
 
1) luvanvaraisella henkilöliikenteellä [tarkoitetaan] sellaista henkilöiden kuljetusta tiellä, 
jonka harjoittamiseen 5 §:n mukaan tarvitaan liikennelupa;  

2) linjaliikenteellä [tarkoitetaan] luvanvaraista henkilöliikennettä, joka on säännöllistä, 
jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä, jonka reitin liikennelupaviranomainen vahvistaa 
ja jonka harjoittaminen ei perustu kunnan, kuntayhtymän, pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskunnan, liikenneministeriön tai lääninhallituksen kanssa tehtyyn ostosopimukseen;  

3) pikavuoroliikenteellä [tarkoitetaan] nopeaa linjaliikennettä, jossa pysähdytään mat-
kustajien ottamista ja jättämistä varten vain liikenneluvassa määritellyissä paikoissa;  

4) ostoliikenteellä [tarkoitetaan] joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla harjoitettavaa 
henkilöliikennettä, joka on säännöllistä, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä ja jonka 
hoitaminen perustuu kunnan, kuntayhtymän, pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan, 
liikenneministeriön tai lääninhallituksen kanssa tehtyyn palveluiden ostamista koskevaan 
sopimukseen;  

5) tilausliikenteellä [tarkoitetaan] luvanvaraista henkilöliikennettä, jota harjoitetaan vain 
tilauksesta tilaajan määräämällä tavalla, sekä muuta luvanvaraista henkilöliikennettä, joka 
ei ole linjaliikennettä eikä ostoliikennettä;  

6) joukkoliikenteellä [tarkoitetaan] linjaliikennettä, ostoliikennettä ja muuta säännöllistä 
henkilöliikennettä, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä;  

7) liikenteestä vastaavalla henkilöllä [tarkoitetaan] henkilöä, joka on oikeushenkilön tä-
hän tehtävään esittämä ja lupaviranomaisen hyväksymä ja joka tosiasiallisesti ja jatkuvasti 
johtaa yrityksen kuljetustoimintaa sekä edustaa yritystä liikenneluvan myöntävän ja liiken-
nettä valvovan viranomaisen kanssa asioitaessa; sekä  

8) asemapaikalla [tarkoitetaan] paikkaa tai paikkakuntaa, jolta liikennettä harjoitetaan tai 
lupaa haettaessa aiotaan harjoittaa. 
 



19 

4 PALVELUJEN TARJONNAN JA KYSYNNÄN NYKYTILA 
 
4.1 Julkisen liikenteen palvelujen tarjonta 
 
Suurilla kaupunkiseuduilla tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen kulkumuoto-
osuutta ja lisätä käyttäjämääriä. Palvelutasoa pystytään mittaamaan perinteisillä, numee-
risilla mittareilla, kuten esimerkiksi vuoroväli, kävelymatka ja liikennöintiaika. Palvelun laa-
dun merkitys joukkoliikenteen houkuttelevuudelle on suuri. Joukkoliikennettä käyttävät 
myös henkilöt, joilla on muitakin vaihtoehtoisia matkustustapoja. Tällaisia kaupunkiseutuja 
ovat pääkaupunkiseutu, Turun seutu ja Tampereen seutu, joissa kaupunkimainen paikal-
lisliikenne on järjestetty sopimusliikenteenä sekä Oulun seutu, Kuopion seutu, Lahden 
seutu ja Jyväskylän seutu, joilla kaupunkimainen paikallisliikenne toimii yritysvetoisesti il-
man yhteiskunnan tukea.  
 
Pienemmillä kaupunkiseuduilla pystytään kohtuullisen tiheävuoroista kaupunkimaista 
paikallisliikennettä ylläpitämään yhteiskunnan rahallisella panostuksella. Käyttäjämäärät 
pääsääntöisesti vähenevät kehittämistoimenpiteistä huolimatta. Palvelutasoa voidaan mi-
tata arkipäivisin perinteisillä palvelutasotekijöillä. Ilta- ja viikonloppuliikenteen mittaami-
sessa tarjonnan harventuessa em. tekijät jäävät pääsääntöisesti riittämättömiksi mittareik-
si. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi Kajaanin seutu, Riihimäen seutu, Iisalmen seutu, Rau-
man seutu ja Seinäjoen seutu. 
 
Kaupunkiseutujen reunamilla ja maaseutualueilla joukkoliikenteen tarjonta jon pää-
sääntöisesti perustasolla. Palvelutaso muodostuu pitempimatkaisen runkoliikenteen ja 
kuntien hankkimien julkisen liikenteen palvelujen, kuten esimerkiksi palveluliikenteen ja 
kutsutaksien palveluista. Perinteiset palvelutasomittarit soveltuvat huonosti tarjonnan ku-
vaamiseen. Joukkoliikenteen käyttäjistä valtaosa on ns. pakkokäyttäjiä, eli henkilöitä joilla 
ei ole vaihtoehtoja joukkoliikenteen käytölle.  
 
4.1.1 Vakiovuoroliikenne 
 
Maaseudun, kaupunkiseutujen ja kaupunkien välisiä matkustustarpeita palvelee vakiovuo-
roliikenne (kuva 1). Vakiovuoroliikenteestä on lipputuloperusteista linjaliikennettä hieman 
yli 80 prosenttia. Lääninhallitusten ostamilla liikennepalveluilla on tärkeä merkitys lipputu-
loperusteisen liikenteen täydentäjänä. (kuva 2)  
 
Lähivuosiksi kaavailtujen rahoitusresurssien mukaan valtion ostaman liikenteen verkko 
harvenee ja on jo harventunut muutamassa vuodessa noin 20 prosenttia eli lähes 7 mil-
joonaa linjakilometriä pelkästään runkoliikenteiden ostojen leikkaamisen seurauksena. 
Samaan aikaan maaseudulla linjaliikenteen määrä vähenee kysynnän vähentyessä, ja os-
toliikenteen vähentäminen kiihdyttää edelleen linjaliikenteen vuorojen hakemista lak-
kautettavaksi. Jos jokaista lakkautettavaa ostoliikenteenvuoroa kohti lakkautuu yksi linja-
liikennevuoro, harvenee koko runkoliikenteen verkko noin kahdeksalla prosentilla kolmen 
vuoden kuluessa. Jos jokaista lakkautettua ostoliikenteen vuoroa kohti lakkaa 1,5 vuoroa, 
harvenee runkoliikenteen verkko seuraavan kolmevuotiskauden aikana noin kymmenen 
prosenttia. (lähde: LVM B 13/2003) 
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Kuva 1. Linja- ja ostoliikenteen reitistö ja vuoromäärä viikossa talvella 2003.(lähde: VAL-
LU-rekisteri, lääninhallitusten peruspalvelujen arviointi) 
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Kuva 2. Ostoliikenteen reitistö ja vuoromäärä viikossa talvella 2003. (lähde: VALLU-
rekisteri, lääninhallitusten peruspalvelujen arviointi) 
 
Joukkoliikenteen tarjontaa kuvaavia läänikohtaisia tunnuslukuja on esitetty taulukossa 1. 
Vuonna 2003 Suomessa ajettiin linjaliikennettä yhteensä 155 miljoonaa kilometriä ja lää-
ninhallitusten ostoliikennettä 32 miljoonaa kilometriä. Ostoliikenteen osuus runkoliikenteen 
kokonaistarjonnasta oli siis noin 17 prosenttia. Kaupunkien paikallisliikenteen ajokilomet-
rejä oli lähes saman verran kuin linjaliikenteen kilometrejä, eli noin 147 miljoonaa kilomet-
riä. Jos mukaan lasketaan vielä kuntien ostama kaikille avoin joukkoliikenne, oli koko-
naissuorite noin 344 miljoonaa ajokilometriä. Jokaista yleisten teiden tiekilometriä kohden 
ajetaan yhteensä 13 624 joukkoliikenteen ajokilometriä. 
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Vuosina 2002–2003 on linjaliikenteen kilometritarjonta vähentynyt 12 prosenttia ja ostolii-
kenteen tarjonta kuusi prosenttia. Samaan aikaan on kuntien ostaman kaikille avoimen 
joukkoliikenteen määrä lisääntynyt 13 prosenttia. Yhteensä joukkoliikenteen tarjonta on 
vuoden aikana vähentynyt neljä prosenttia.  
 

Taulukko 1. Joukkoliikenteen tarjonnan tunnuslukuja lääneissä vuonna 2003. (lähde: lää-
ninhallitusten peruspalvelujen arviointiraportit) 

Joukkoliikennepalvelut  Lapin 
lääni 

Oulun 
lääni 

Itä-
Suomen 

lääni 

Länsi-
Suomen 

lääni 

Etelä-
Suomen 

lääni 

Yht. Muutos 
2002- 
2003 

Linjaliikennekilometrit (LVM 
ja LH), 1 000 km/vuosi  

7 830 8 800 20 059 56 300 62 414 155 403 -12 %

Ostoliikennekilometrit (LH), 
1 000 km/vuosi  

3 995 5 009 8 488 10 800 4 009 32 301 -6 %

Kaupunkien paikallisliiken-
teen kilometrit, 1 000 
km/vuosi  

3 200 8 200 6 939 31 400 97 795 147 534 4 %

Muiden kuntien ostoliiken-
nekilometrit, 1 000 km/vuosi 

600 1 300 2 561 3 000 1 073 8 534 13 %

Ajokilometrit yhteensä,    
1 000 km/vuosi  

15 625 23 309 38 046 101 500 165 292 343 772 -4 %

Ajokilometrit/tiekilometrit  1 740 1 822 2 387 2 595 5 080 2 725 -7 %
Ajokilometrit/asukas 85 51 65 55 78 65,9 -4 %
Joukkoliiken-
ne/liikennesuorite  

1,0 0,7 0,93 0,6 0,6 0,64 -13 %

 
Tarkasteltaessa liikennesuoritteiden kehittymistä eri linja-autoliikenteen lajeissa aikaisem-
pina vuosina, nähdään, että vakiovuoroliikenteen ajosuorite vuosina 2001 – 2003 on hie-
man laskenut. Palveluliikenteen ajokilometrit sen sijaan ovat voimakkaasti lisääntyneet. 
(taulukko 2) 
 

Taulukko 2. Ajokilometrit liikennetyypeittäin vuosina 2001–2003. (lähde: Linja-autoliitto) 

Miljoonaa kilometriä 2001 2002 2003 muutos-% 02–03
Pikavuoroliikenne 69,04 68,9 69,04 0,2
Paikallisliikenne 64,96 63,33 63,2 -0,2
Vakiovuoroliikenne *) 126,82 126,82 119,97 -5,4
LINJALIIKENNE YHTEENSÄ **) 260,82 259,05 252,21 -2,6
Palveluliikenne 2,08 2,24 2,55 14
AJOKILOMETRIT YHTEENSÄ **) 262,9 261,29 254,76 -2,5

*) sisältää linjaliikenteen ja lääninhallituksen ostaman liikenteen 
**) ei sisällä suurten kaupunkien sopimusliikennettä 
 
Linjaliikenne on keskittynyt suurimpien kaupunkien ja pääteiden varsille ja ostoliikenne 
maaseutumaisille alueille. Ostoliikenteenä ajetaan myös usein hiljaisen ajan liikennettä 
reiteillä, jotka muuten hoidetaan lipputuloilla. Kuvassa 3 on esitetty keskimääräinen vuoro-
tiheys asukasta kohden kunnittain.  
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Kuva 3. Vuoromäärä talvella viikossa tuhatta asukasta kohden keväällä 2004. (lähde: 
Lääninhallitusten peruspalveluiden arviointi 2003) 
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4.1.2 Palveluliikenne  
  
Valtio tukee uusien palveluliikenteiden käynnistämistä. Lääninhallitukset voivat maksaa 
kunnille valtionapua kehittämisavustuksin enintään 50 prosenttia vain palveluliikenteen 
käynnistämisvaiheessa ja enintään kahden vuoden ajan. Lisäksi lääninhallitukset voivat 
myöntää harkinnanvaraista, linjaliikennettä täydentävän ostoliikenteen järjestämiseen tar-
koitettua valtionavustusta paikallisliikenteeseen integroiduille palveluliikenteille. Rahoituk-
sen perusteena on liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen valtionavustuk-
sista 64/2002 (4 § ja 6 §). 
 
Palveluliikenteiden määrä on lisääntynyt nopeasti. Syksyllä 2004 yhteiskunnan tukemaa 
palveluliikennettä toimi jo noin 155 kunnassa (kuva 4). Suuri osa palveluliikenteestä on 
vakiinnuttanut asemansa osana kuntien normaalia kuljetusjärjestelmää. Palveluliikenne 
toimii joko joustavina reitteinä tai kutsuohjattuna liikenteenä. Reiteiltä pystytään tekemään 
poikkeamia asiakkaiden tarpeiden mukaan, sillä palvelulinjojen aikataulut on tarkoituksella 
tehty väljiksi.  
  
Palveluliikenteen vaikutukset ovat kahdenlaiset. Yhteiskunnan kustantamia kuljetuksia 
yhdistelemällä on säästetty rahaa, ja samalla on pystytty lisäämään joukkoliikennetarjon-
taa, koska palvelulinjat ovat kaikille avointa joukkoliikennettä.  
  
Merkittävimmät säästöt palveluliikenteellä on saavutettu keskisuurissa ja suurissa kunnis-
sa, joissa sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisia yksilökuljetuksia on siirretty pal-
veluliikenteelle. Pienissä kunnissa kustannuksia on säästetty yhdistelemällä eri hallinto-
kuntien kuljetuksia ja käyttämällä palveluliikenteen kalustoa myös kunnan muissa kulje-
tuksissa. Erityisesti vanhusten ja vammaisten kulkumahdollisuudet voidaan järjestää pal-
veluliikenteellä yksilökuljetuksia edullisemmin ja laajemmalle joukolle.  
 
Palveluliikenteen yhteiskunnalliseksi hyödyksi katsotaan liikennepalvelujen paranemisen 
lisäksi se, että palveluliikenteen käyttö pitkällä aikavälillä vähentää esimerkiksi kotipalve-
lun asiointiavun tarvetta sekä myöhentää sairaala- ja laitoshoidon tarvetta. Palveluliikenne 
mahdollistaa kotona asuville vanhuksille itsenäisen liikkumisen ja omien asioiden hoidon, 
mikä puolestaan on virkeyden ja omatoimisuuden säilymisen kannalta tärkeää.  
 
4.1.3 Matkojenyhdistely 
 
Kutsujoukkoliikenteessä asiakkaat tilaavat matkansa matkapalvelukeskuksista. Matkojen-
yhdistelykonseptin tavoitteena on yhdistellä erilaisia kuljetuspalvelutarpeita. Järjestelmän 
tarkoitus on yhdistellä, ketjuttaa ja ohjata matkustajia erilaisiin kuljetusmuotoihin. Järjes-
telmässä hyödynnetään itsekannattavaa joukkoliikennettä, palveluliikennettä ja kutsujouk-
koliikennettä ja muuta yhteiskunnan ostoliikennettä sekä yhdistelykuljetuksia. Matkojen 
yhdistelyn avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti itsekannattavan liikenteen toimintaedelly-
tyksiin ja liikennepalvelujen säilymiseen erityisesti haja-asutusalueilla.  
 
Matkapalvelukeskuksia ja matkojenyhdistelykokeiluja on toiminut Suomessa useilla kau-
punkiseuduilla mm. Kuopiossa, Seinäjoella, Pietarsaaressa, Keski-Uudellamaalla, Helsin-
gissä, Tampereella, Oulussa, Kiteellä ja Lieksassa. Jatkossa tavoitteena on, että koko 
maassa on yhtenäinen matkojenyhdistelyjärjestelmä, ja kaikki alueet ovat palvelujen suh-
teen samassa asemassa. Toiminnan pääpiirteet järjestetään yhdenmukaisella tavalla ko-
ko maassa, jolloin kansalaiset ovat mahdollisimman tasavertaisessa asemassa asuinpai-
kasta riippumatta. Läänit tuntevat alueensa ja pystyvät hahmottamaan kokonaisuuden, jo-
ten aluejaon määritteleminen on lääninhallitusten tehtävä. Aluejako tehdään yhteistyössä 
kuntien, maakuntaliittojen ja Kelan aluekeskusten kanssa. 
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MPK:n toiminnan lähtökohtana tulee olla, että sellaisia matkustajia joilla on edellytykset 
matkustaa joukkoliikenteellä, ohjataan MPK:n kautta sitä käyttämään ainakin osalla mat-
kaa. Tällöin taksien rooli liityntämatkojen järjestämisessä on tärkeä. Joukkoliikenteen hyö-
dyntämisen edellytykset paranevat jatkuvasti, kun kalusto muuttuu esteettömäksi ja kor-
keatasoiseksi. Myös kuntien palveluliikenteitä tulisi hyödyntää Kelan kuljetuksissa.  
 

Matkojenyhdistelykeskuksen 
välittämää kaikille avointa 
kutsujoukkoliikennettä

Tiheävuoroista kaupunkimaista 
paikallisliikennettä

Valtion tuella käynnistettyä 
palveluliikennettä

 
Kuva 4. Paikallis- ja palveluliikenteet sekä matkapalvelukeskusten toiminta-alueet. (Muo-
kattu seuraavista lähteistä: Palveluliikenteen laatu-, vaikuttavuus- ja käyttäjätutkimus, 
Lääninhallitusten peruspalvelujen arvioinnit 2003) 
 
Matkojenyhdistelyn joukkoliikenteeseen ohjaamat matkat voivat olla keskeinen keino pitää 
yllä itsekannattavaa linjaliikennettä maaseudulla. Lisäksi esimerkiksi Kelan SVL-
kustannusten kannalta joukkoliikenteen olemassaolo on ratkaisevan tärkeää, ilman sitä 
entistä suurempi joukko ihmisiä olisi oikeutettu erityiskulkuneuvon käyttöön. (LVM A 
39/2003) 
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Liikenne- ja viestintäministeriön keväällä 2004 asettama työryhmä esitti, että Suomeen 
perustettaisiin 20 matkojenyhdistelykeskusta, joista jokainen kattaisi vähintään 250 000 
asukkaan alueen. Tämä laajentaisi toiminnan koko maahan. Työryhmän esityksen mu-
kaan matkojen yhdistelyllä olisi mahdollista saavuttaa vuodessa noin 22 miljoonan euron 
säästö yhteiskunnan korvaamien matkojen kustannuksissa. Kelan vuotuisiksi nettosääs-
töiksi arvioidaan 11 miljoonaa, kuntien ja sairaanhoitopiirien 6,5 miljoonaa ja valtion 4,5 
miljoonaa euroa. Lisäksi MPK-toiminta pelastaisi maaseudun supistumassa olevia joukko-
liikennepalveluja, koska kuljetukset ovat kaikille matkustajille avoimia.1  
 
4.1.4 Taksipalvelut 
 
Taksitiheys vaihtelee koko maassa suuresti alueittain. Maaseudulla taksien määrä vähe-
nee. Maaseudulla taksien työpäivää leimaa päivittäinen koulujen alkaminen ja päättymi-
nen. Väliin yritetään sijoittaa Kelan ajoja sekä muita mahdollisia kunnan ajoja. Ilta- ja yöai-
kaan ei maaseututaksin palveluita juurikaan kysytä, poikkeuksena joillakin maaseutualu-
eilla aamuyöstä tehtävä lehdenjakelu. Keskipäivään, iltaan ja viikonloppuun olisi tarvetta 
saada lisää ajoja.  
 
Kattavan taksiverkon säilyttäminen koko valtakunnan alueella on välttämätöntä ympäri-
vuorokautisen kuljetuspalvelun varmistamiseksi myös harvaan asutuilla alueilla. (Maaseu-
dun taksipalvelutyöryhmä 2004) Kuvassa 5 on esitetty taksitiheys kunnittain.  
 
4.1.5 Lippujärjestelmät 
 
Keskeinen keino ylläpitää linjaliikennettä heikon kysynnän alueilla on yhteiskunnan tuke-
ma seutulippu. Lipputukien avulla pyritään lisäämään joukkoliikenteen houkuttelevuutta 
erityisesti kaupunkiseuduilla. Kunnat tukevat seutulipun hintaa, ja vastaavasti lääninhalli-
tus voi myöntää valtionavustusta kuntien seutulippukuluihin. Vastaavalla tavalla lääninhal-
litus voi tukea kuntien kaupunkilippukustannuksia. Näin lipun hinta saadaan asiakkaalle 
edullisemmaksi. 
 
Seutulipulla voi matkustaa rajattomasti kaikissa seutulippualueen linja-autoissa ja vaihtaa 
bussista toiseen täysin vapaasti. Seutulippuun ostetaan voimassaoloaikaa 30 vuorokautta 
kerrallaan. Muihin maksutapoihin verrattuna asiakas säästää seutulipulla matkakustan-
nuksissa vähintään 20 prosenttia, mutta jopa yli 50 prosenttia. Taulukossa 3 on esitetty 
läänikohtaista vertailua lippujärjestelmistä. 
 

Taulukko 3. Lippujärjestelmien laajuus ja vaikutukset (lähde: Läänien peruspalvelujen ar-
viointi 2003) 

 
Matkalippujen hinnanalennusten tukeminen ei ole enää lisännyt säännöllistä joukkoliiken-
teen käyttöä. Seutulippujen myynnin kasvu on pysähtynyt ja jollakin alueilla se on jo las-

                                                 
1 Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 5/2004. ”Yhteiskunnan korvaamien matkojen järjestä-
misen hallinnointi ja rahoitus. Matkojenyhdistelytyöryhmän mietintö” 
 

Lippujärjestelmien laajuus ja vaikutukset Kattavuus kunnista Kattavuus väestöstä 
Länsi-Suomen lääni 79 % 93 % 
Etelä-Suomen lääni 86,5 % 90,3 %. 
Itä-Suomen lääni 91 % 95,6 % 
Oulun lääni 36 % 62 % 
Lapin lääni 36 % lähes 70 % 
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kussa, mikä kertoo joukkoliikenteen säännöllisen käytön vähenemisestä. Sen sijaan työ-
matkalippujen kysyntä on kasvanut uusien lippujärjestelmien myötä. Työmatkalippuja oli 
vuonna 2003 käytössä vasta Oulun ja Etelä-Suomen lääneissä. 
 

 
Kuva 5. Taksien määrä 1000 asukasta kohden vuonna 2003. (lähde: Lääninhallitusten 
keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2003) 

 



28 

4.2 Peruspalvelutasoisen julkisen liikenteen kysyntä 
 
4.2.1 Peruspalvelutasoisen joukkoliikenteen tarve 
 
Seuraavien matkustustarpeita palvelevien kuljetuspalvelujen laatutaso on tärkeää ihmis-
ten jokapäiväisten liikkumistarpeiden kannalta: 
- työmatkojen sujuvuus 
- koulumatkojen sujuvuus ja turvallisuus 
- asiointimatkojen toteuttamismahdollisuus (päivittäistavarakaupan saavutettavuus) 
- terveydenhuoltopalvelujen saavutettavuus 
 
Peruspalvelutasoisen julkisen liikenteen suurin käyttäjäjoukko ovat kuntien maksamissa 
kuljetuksissa olevat koululaiset. Omalla kustannuksellaan peruspalvelutasoisessa joukko-
liikenteessä matkustavista suuri osa on ns. pakkokäyttäjiä, eli henkilöitä, joille julkinen lii-
kenne on ainoa vaihtoehto. Peruspalvelutason kannalta erityisen tärkeää onkin turvata 
juuri tämän käyttäjäryhmän palveluiden säilyminen jatkossa. Taulukossa 4 on esitetty 
käyttäjäryhmät, joiden liikkumistarpeet tuulee huomioida erikseen.  
 
Jotta julkisen liikenteen peruspalvelutaso pystytään säilyttämään, tarvitaan joukkoliiken-
teeseen lisää matkustajia myös maaseudulla. Peruspalvelutasoiset julkisen liikenteen pal-
velut eivät yleensä ole kilpailukykyisiä henkilöauton käytön kanssa. Uusien matkustajien 
houkutteleminen henkilöauton käyttäjistä peruspalvelutasoiseen julkiseen liikenteeseen on 
erittäin vaikeaa. Tavoitteena on uusien matkustajin saaminen yhteiskunnan maksamista 
erilliskuljetuksista kaikille avoimeen joukkoliikenteeseen. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2003 teettämässä palveluliikenteen laatu-, vaikut-
tavuus ja käyttäjätutkimuksessa haastateltiin vanhuksia ja liikuntarajoitteisia, jotka eivät 
käytä palveluliikennettä, vaikka palvelut olisivat heidän käytettävissään. Suurin osa vas-
taajista ilmoitti käyttämättömyyden syyksi sen, että yhteiskunnan korvaama erilliskuljetus 
on palvelutasoltaan parempi. Kukaan vastaajista ei ilmoittanut syyksi sitä, että ei haluaisi 
matkustaa palveluliikenteessä. (LVM A 24/2004) 
 
Peruspalvelutasoisen julkista liikennettä tarvitsevat eri puolella maata haja-asutusalueilla, 
taajamien reuna-alueilla sekä pienissä taajamissa asuvat 
- koululaiset, joilla on oikeus kunnan maksamaan koulukuljetukseen 
- koululaiset, jotka matkustavat omalla kustannuksellaan 
- opiskelijat 
- autottomat tai ajokortittomat aikuiset 
- iäkkäät 
- liikkumis- ja toimintaesteiset  
 
Uusia peruspalvelutasoisen julkisen liikenteen käyttäjiä voisivat olla 
- osa kuntien sosiaalitoimen kuljetusasiakkaista 
- ei-kiireellisiä Kelan sairausvakuutuksen ja kuntoutusmatkoja tekevät 
- iäkkäät, jotka tarvitsevat matkustamiseen apua, mutta eivät ole kuntien sosiaalitoimen 

kuljetuspalveluiden asiakkaita 
- maaseutukuntien/taajamien välillä pendelöivät  
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Taulukko 4. Julkisen liikenteen peruspalvelutason määrittelyssä erikseen huomioitavia 
käyttäjäryhmiä. 
 
Väestöryhmä Tarve Julkisen liikenteen jär-

jestämistapa nykyisin 
Lapset ja lapsiperheet  
Lapset ovat turvallisuuden ja itsenäisen 
liikkumisen kannalta heikossa asemas-
sa. 

Koulumatkat 
Esikoulumatkat 
Autottomien lapsi-
perheiden asiointi 

Linjaliikenteen bussivuoro
Lääninhallituksen ostolii-
kenne 
Kunnan ostoliikenne 
Erilliskuljetus taksilla 
Palveluliikenne 

Ikääntyvät 
Ikääntyvät ovat jatkuvasti kasvava ryh-
mä, jonka liikkumismahdollisuuksiin 
joudutaan panostamaan entistä enem-
män tulevaisuudessa. 

Asiointi  
Perusterveyden-
huolto  
SHL:n mukaiset 
matkat 
VPL:n mukaiset 
matkat 

Syöttöyhteys soveltuvaan 
(kalusto!) linja- tai ostolii-
kenteen bussivuoroon 
Palveluliikenne  
Kutsutaksi/ kimppataksi 
Erilliskuljetus taksilla 

Toimintaesteiset  
Toimintaesteiset ovat heterogeeninen 
ryhmä (mm. näkö-, kuulo- ja liikunta-
vammaiset), jonka tarpeet ovat osin 
keskenään ristiriitaisia. Toimintaesteisil-
le henkilöille sopiva liikkumisympäristö 
edellyttää tiettyjen minimitekijöiden 
olemassa oloa ja tekee ympäristöstä 
myös muiden liikkumisen kannalta pa-
remman. 

VPL:n mukaiset 
matkat 
Asiointi 
Työmatkat 
Opiskelumatkat 

Palveluliikenne 
Kutsutaksi/ kimppataksi 
Erilliskuljetus taksilla 

Pienituloiset  
Taloudelliset muutokset heijastuvat 
kaikkein voimakkaimmin pienituloisten 
liikkumismahdollisuuksiin ja liikkumis-
muodon valintaan. Joukkoliikenteen lip-
pujen hinnat ovat nousseet viime vuo-
sina nopeammin kuin elinkustannukset 
ja muut kuluttajahinnat. 

Opiskelumatkat 
Asiointi 
Työmatkat 
 

Linjaliikenteen bussivuoro
Lääninhallituksen ostolii-
kenne 
Kunnan ostoliikenne 
Tuettu lippujärjestelmä 

Haja-asutusalueilla ja taajamien reu-
na-alueilla asuvat autottomat  
Haja-asutusalueilla ja taajamien reuna-
alueilla asuvat ovat alueellisesti kaik-
kein heikoimmassa asemassa liikku-
mismahdollisuuksien suhteen (erityises-
ti autottomat tai ajokortittomat pienitu-
loiset). 

Työmatkat 
Opiskelumatkat 
Asiointi 

Linjaliikenteen bussivuoro
Lääninhallituksen ostolii-
kenne 
Kunnan ostoliikenne 
Kimppataksi 
Palveluliikenne/ kutsu-
joukkoliikenne 

 
 
Joukkoliikenteen rooli päivittäisten liikkumistarpeitten tyydyttäjänä 
 
Joukkoliikenteen roolia päivittäisten liikkumistarpeitten tyydyttäjänä eri puolilla maata on 
kuvattu henkilöliikennetutkimuksessa 1998–1999. Tutkimuksen mukaan vuorokauden 
matkasuoritteesta 66 prosenttia syntyy henkilöautolla matkustajana tai kuljettajana teh-
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dyistä matkoista, 26 prosenttia julkisella liikenteellä, viisi prosenttia jalan tai polkupyörällä 
ja kolme prosenttia muilla kulkutavoilla. Matkojen kokonaismäärästä 54 prosenttia teh-
dään henkilöautolla matkustajana tai kuljettajana, 9 prosenttia julkisella liikenteellä, 34 
prosenttia jalan tai polkupyörällä ja 3 prosenttia muilla kulkutavoilla. Julkisen liikenteen 
kulkutapaosuus päivittäisissä matkoissa on esitetty taulukossa 5.  
 
Autottomien liikkuminen 
 
Matkaluku autottomilla henkilöillä on 2,28 matkaa/hlö/vrk. Eniten tehdään vapaa-ajan 
matkoja ja ostos- tai asiointimatkoja. Matkan keskipituus autottomilla henkilöillä on 10,40 
km/matka. Mökkimatkat ovat pisimpiä. Työasiaan liittyvät matkat ovat myös pitkiä (47,10 
km/matka). Vapaa-ajan matkat (14,5) ja työ/koulu/opiskelumatkat (8,60) ovat seuraavina. 
Lyhyimpiä matkoja ovat ostos/asiointimatkat (3,80).  
 
Autottomien henkilöiden matkoja tehdään eniten jalan (0,98 matkaa/hlö/vrk) ja polkupyö-
rällä (0,36). Linja-autoilla tehdään 0,32 matkaa/hlö/vrk ja raideliikenteellä 0,15 matkaa. 
Henkilöauton matkustajina autottomat ovat 0,27 matkaa/hlö/vrk. Linja-autoilla tehtyjen 
matkojen keskipituus on autottomilla henkilöillä 15,4 km/matka ja raideliikenteellä 30,9 
km/matka. Henkilöauton matkustajana tehtyjen matkojen keskipituus on 21,4 km/matka. 
 
Liikkuminen ja asuinlääni 
 
Matkaluku (matkaa/hlö/vrk) pääkulkutavalla on suurin Länsi-Suomen läänissä (2,91) ja 
pienin Lapin läänissä (2,46). Kulkutavoittain tarkasteltuna linja-autoilla ja raideliikenteellä 
tehdään eniten matkoja Etelä-Suomen läänissä. Henkilöautoilla kuljettajana tehdään eni-
ten matkoja Länsi-Suomessa ja vähiten Lapin läänissä. Henkilöauton matkustajana teh-
dään matkoja eniten Oulun ja Lapin lääneissä ja vähiten Länsi-Suomen läänissä.  
 
Matkan keskipituus (km/matka) pääkulkutavalla on suurin Lapin läänissä (19,7) ja pienin 
Itä-Suomen läänissä (14,2). Linja-autoilla tehtävien matkojen keskipituus on suurin Oulun 
läänissä ja pienin Etelä-Suomen läänissä.  
 
Matkaryhmät 
 
Päivittäisten matkojen vuorokauden matkasuoritteesta tehdään henkilöliikennetutkimuk-
sen mukaan julkisella liikenteellä 28 prosenttia. Linja-auton osuus matkasuoritteesta on 
kahdeksan prosenttia, raideliikenteen 5 prosenttia ja taksin yksi prosentti. Muun julkisen 
liikenteen osuus on 14 prosenttia. 
 

Taulukko 5. Julkisen liikenteen kulkutapaosuus prosentteina päivittäisten matkojen vuo-
rokauden matkasuoritteesta. (lähde: henkilöliikennetutkimus 1998–1999) 

Pääkulkutapa 
Työ/koulu/
opiskelu Työasia 

Ostos/ 
asiointi 

Mökki-
matkat 

Vapaa-
aika Yhteensä 

Linja-auto 15 % 2 % 5 % 2 % 8 % 8 %
Raideliikenne 10 % 2 % 2 % 1 % 5 % 5 %
Taksi 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 %
Muu julkinen liikenne 2 % 36 % 0 % 0 % 19 % 14 %
Julkinen liikenne yht. 28 % 41 % 8 % 3 % 33 % 28 %
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4.2.2 Liikenteen kysyntä 
 
Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat 2000-luvulla hieman pienentyneet (taulukko 6). 
Matkustajat ovat vähentyneet sekä paikallisliikenteessä että vakiovuoroliikenteessä. Pal-
veluliikenteessä matkustajamäärät ovat selvästi kasvaneet, johtuen mm. palveluliikentei-
den voimakkaasta yleistymisestä eri puolella maata. Myös pikavuoroliikenteessä ja suur-
ten kaupunkien sopimusliikenteessä matkustajamäärät ovat hieman lisääntyneet.  
 

Taulukko 6. Matkustajat liikennetyypeittäin vuosina 2001–2003 (lähde: Linja-autoliitto) 

Miljoonaa matkustajaa 
  

2001 
  

2002 
  

2003 
  

muutos-% 
02-03 

Pikavuoroliikenne 7,41 7,75 7,38 -4,8
Paikallisliikenne 63,5 62,23 61,23 -1,6
Vakiovuoroliikenne*) 50,96 49,84 48,64 -2,4
LINJALIIKENNE YHTEENSÄ **) 121,87 119,82 117,25 -2,1

Palveluliikenne 0,64 0,8 0,94 17,2
MATKUSTAJAT YHTEENSÄ **) 122,51 120,62 118,19 -2,0

*) sisältää myös lääninhallitusten ostaman vakiovuoroliikenteen 
*’) ei sisällä suurten kaupunkien sopimusliikennettä 
 
Seutulippujen käyttäjämäärät ovat 2000-luvulla vakiintuneet (taulukko 7). Vuosina 2002-
2003 kaupunkilippujen käyttö hieman väheni ja uuden lipputuotteen, työmatkalipun, käyttö 
lisääntyi.  
 

Taulukko 7. Joukkoliikenteen matkustajamääriä lipputyypeittäin vuonna 2003. 

Lipputyyppi Lapin 
lääni 

Oulun 
lääni 

Itä-
Suomen 

lääni 

Länsi-
Suomen 

lääni 

Etelä-
Suomen 

lääni 

Yhteensä Muutos 
2002-
2003 

Seutulippu 268 000 786 000 1 089 854 6 347 169 1 663 658 10 154 681 4% 
Kaupunkilippu 705 000 3 267 000 3 562 825 22 946 171 5 011 864 35 492 860 -4% 
Työmatkaliput  3 000 1 573 775 1 576 775 12 % 
Yhteensä 973 000 4 056 000 4 652 679 29 293 340 8 249 297 47 224 316 -2 % 
 
Matkustajamäärien väheneminen lääninhallitusten ostamissa liikenteissä on kallistuttanut 
liikenteen nettohintaa. Vielä 1990 – luvulla yli puolet ostoliikenteen rahoituksesta tuli asia-
kastuloista. Vuonna 2000 asiakastulojen osuus oli enää 44 prosenttia bruttohinnasta (ku-
va 6). 
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Kuva 6. Ostoliikenteen kilometrihinnan muodostuminen ja kehitys vuosina 1995–
2002.(LVM B 13/2003) 
 
4.3 Alueellisia palvelutasotavoitteita 
 
Alueellisia joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten palvelutasotavoitteita ovat kunnat ja 
maakunnat asettaneet maakunnallisissa ja kaupunkiseutuja koskevissa liikennejärjestel-
mäsuunnitelmissa, seudullisissa joukkoliikennesuunnitelmissa sekä kuntien henkilökulje-
tussuunnitelmissa. Viime vuosina muutamat kaupunkiseudut/maakunnat ovat laatineet eri-
tyisen, koko joukkoliikenne- ja henkilökuljetusjärjestelmää koskevan palvelutasosuunni-
telman.  
 
Seudullinen palvelutasosuunnitelma valmistui mm. vuonna 2003 Hämeenlinnan seudulle 
ja vuonna 2004 Päijät-Hämeeseen. Koko maakuntaa koskevat palvelutasosuunnitelmat 
valmistuivat syksyllä 2004 Itä-Uudellemaalle ja Kainuuseen. 
 
Seudullisia palvelutasosuunnitelmia on laadittu laaja-alaisina yhteistyöprojekteina. Suun-
nittelussa ovat olleet mukana kunnat, lääninhallitukset, maakuntien liitot, Kela, sairaanhoi-
topiirit sekä bussi- ja taksiyrittäjät ja asukkaat. Kuntiin on palvelutasotavoitteiden määritte-
lyä varten perustettu kuntakohtaisia työryhmiä, joissa eri hallintokunnat ovat olleet edus-
tettuina. Palvelutasotavoitteiden asettelussa on tehty yhteistyötä myös maankäytön suun-
nittelijoiden kanssa.  
 
Asukkaiden kuulemismenettely on kehittynyt suunnitteluprosesseissa. Ensimmäisissä pal-
velutasosuunnitelmissa tavoitteiden asettelu perustui liikenneyrittäjien ja kuntien virka-
miesten näkemyksiin tarpeista sekä kuntiin aiemmin tulleisiin joukkoliikennettä koskeviin 
aloitteisiin. Viimeisimmissä palvelutasosuunnitelmissa on järjestetty kyläyhdistysten kuu-
lemisia ja postikyselyjä kuntalaisille tarpeiden selvittämiseksi. 
 
Palvelutasotavoitteita on määritetty enimmäkseen käyttäjäryhmittäin. Taulukossa 8 on ly-
hyt yhteenveto neljän maakunnan asettamista palvelutasotavoitteista. 
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Taulukko 8. Yhteenveto muutamissa maakunnissa asetetuista julkisen liikenteen palvelu-
tasotavoitteista. 

 Kainuu Päijät-Häme  Hämeenlinnan seutu  Itä-Uusimaa 
Työ-
matkat 

- jokaisesta kunnasta 
järjestetään yhteys 
Kajaaniin arkisin 8:ksi 
ja paluuyhteys 16 jäl-
keen ympäri vuoden 

- Kajaanista järjes-
tetään arkisin meno-
yhteys 8:ksi ja paluu-
yhteys 16 jälkeen Pal-
tamon, Sotkamon ja 
Vuolijoen kirkonkylille 
sekä Otanmäkeen 

- muiden kuntakes-
kusten välille jär-
jestetään työmat-
kayhteys palvelemaan 
vähintään tavallisimpia 
työssäkäyntiaikoja (klo 
8-16 tai 7-15), jos kun-
tien välillä on yli 80 
pendelöijää  

- Nastolasta, Salpa-
kankaalta, Vääk-
systä ja Orimatti-
lasta järjestetään 
säännöllisellä aika-
taululla toimivat yh-
teydet Lahden kes-
kustaan 

- muista kuntakes-
kuksista järjeste-
tään yhteydet tär-
keimpinä työssä-
käyntiaikoina 

- Lahdesta järjeste-
tään yhteydet kau-
punkiseudun kun-
tiin ja Heinolaan  

- muiden kuntakes-
kusten välille yh-
teys tavallisimpina 
työssäkäyn-
tiaikoina, jos kun-
tien välillä on yli 80 
pendelöijää 

- kuntakeskuksista 
säännölliset työs-
säkäyntiin so-
veltuvat yhteydet 
Hämeenlinnaan. 
Osa yhteyksistä 
nopeita vuoroja.  

- yhteydet junalla 
Hämeenlinnaan 
Hattulasta, Janak-
kalasta ja Kalvo-
lasta 

- Hämeenlinnasta 
yhteydet  kun-
takeskuksiin ylei-
simpinä työssä-
käyntiaikoina, ra-
dan varrelta myös 
junalla 

- yhteyksiä joiltakin 
sivukyliltä kunta-
keskukseen tai 
muuhun työssä-
käyntikohteeseen 

- kuntakeskuksista 
(lukuun ottamatta 
Ruotsinpyhtäätä ja 
Pernajan kirkonky-
lää) yhteys klo 
8:ksi Porvooseen, 
paluu vähintään 
klo 16 tai 17 jäl-
keen 

- kaikista suunnit-
telukunnista yh-
teys Helsinkiin klo 
8:ksi, paluu vähin-
tään klo 16 tai 17 
jälkeen 

- nopeiden vuorojen 
saapumisaikoja 
Helsinkiin pyritään 
saamaan vähin-
tään 15-20 vaille 
aamun tasatuntia, 
jotta vaihtoyhteys 
Helsingissä on 
vielä mahdollinen 

Opis-
kelu-
matkat 

- koulupäivisin järjeste-
tään mm. opiskelijoita 
palvelevat paluuyh-
teydet Kajaanista 
kaikkiin muihin kun-
tiin klo 14 ja/tai 15 jäl-
keen 

- toisen asteen opiske-
lijoille järjestetään 
opiskeluyhteyksiä 
joukkoliikenteellä toi-
sen kunnan toisen 
asteen oppilaitoksiin 
tarpeen mukaan 

- lukiolaisille järjeste-
tään joukko-
liikenneyhteydet 
toisen kunnan luki-
oon, jos omassa 
kunnassa ei ole lu-
kiota 

- toisen asteen am-
matillisten oppilai-
tosten opiskelijoille 
järjestetään yhtey-
det Lahteen ja tär-
keimpiin oppilai-
toksiin naapuri-
kunnissa 

- kuntakeskuksista 
säännölliset opiske-
luun soveltuvat yh-
teydet Hämeenlin-
naan, myös junalla 

- Hämeenlinnasta 
yhteydet kaikkiin 
kuntakeskuksiin, 
radan varrelta myös 
junalla 

- yhteyksiä joiltakin 
sivukyliltä kunta-
keskukseen 

- opiskeluyhteydet 
järjestetään kai-
kista kunta-
keskuksista Por-
vooseen. 

- Loviisan seutu-
kunnassa järjes-
tetään opiskelu-
yhteydet Lovii-
saan. Loviisasta 
on opiskeluyhteys 
myös Kotkaan. 
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 Kainuu Päijät-Häme  Hämeenlinnan seutu  Itä-Uusimaa 
Koulu-
matkat 

- koulupäivisin järjeste-
tään paluuyhteydet 
Kajaanista kaikkiin 
muihin kuntiin klo 14 
ja/tai 15 jälkeen 

- koulukuljetuksia järjes-
tettäessä huomioidaan 
ensisijaisesti  olemas-
sa olevat kaikille 
avoimet joukkolii-
kennepalvelut ja ohja-
taan oppilaat niihin 

- kuntien ostamat koulu-
kuljetukset avataan 
kaikille avoimiksi niillä 
alueilla, joilta puuttuu 
muu kaikille avoin 
joukkoliikenne. Muu-
tos huomioidaan ka-
luston valinnassa ja 
tiedottamisessa 

- ensisijaisesti oppi-
laat ohjataan ole-
massa oleviin, kai-
kille avoimiin jouk-
koliikennepalvelui-
hin 

- syöttöliikenteellä ja 
sujuvilla vaihtoyhte-
yksillä tehostetaan 
olemassa olevaa 
joukko-
liikennepalvelua 

- kuntien ostamat 
koulukuljetukset 
avataan kaikille 
avoimeksi joukkolii-
kenteeksi alueilla, 
joilta puuttuvat 
muut joukkoliiken-
neyhteydet 

 

- kuntakeskuksista 
säännölliset koulu-
matkoihin soveltu-
vat yhteydet Hä-
meenlinnaan, radan 
varrelta myös junal-
la 

- Hämeenlinnasta 
yhteydet kaikkiin 
kuntakeskuksiin, 
myös junalla 

- yhteydet melkein 
kaikilta sivukyliltä 
kuntakeskukseen 

 

- koulukuljetuksia 
järjestettäessä py-
ritään ensisijai-
sesti huomioi-
maan olemassa 
olevat kaikille 
avoimet joukkolii-
kennepalvelut ja 
ohjaamaan oppi-
laat niihin 

- koulukuljetukset 
avataan kaikille 
avoimiksi niillä 
alueilla, joilta 
puuttuu muu kai-
kille avoin joukko-
liikennetarjonta. 
Muutos otetaan 
huomioon kalus-
ton koossa ja tie-
dottamisessa. 

Liityn-
tämat-
kat 

- kuntakeskuksista, 
joissa ei ole rauta-
tieasemaa, järjeste-
tään liityntäyhteydet 
lähimmälle rauta-
tieasemalle tär-
keimmille junavuoroil-
le. Tärkeimpiä juna-
vuoroja ovat aa-
mulla/aamupäivällä 
Helsinkiin saapuva ja 
iltapäivällä Helsingistä 
lähtevä juna. 

- Kajaanin lento-
asemalle järjestetään 
jatkossakin sujuvat, 
matkustustarvetta vas-
taavat liityntäyhteydet 
kaikista Kainuun kun-
nista 

- kaikista kuntakes-
kuksista järjeste-
tään liityntäyhtey-
det Lahden rauta-
tieasemalle tai 
muulle sopivalle 
asemalle tärkeim-
mille junavuoroille 

- kaikista kuntakes-
kuksista järjeste-
tään liityntäyhtey-
det Lahden linja-
autoasemalle 

- Lahdesta järjeste-
tään sujuvat, mat-
kustustarvetta vas-
taavat liityntäyhtey-
det Helsinki-Van-
taan lentoasemalle, 
muista kunnista yh-
teydet ovat vaihdol-
lisia 

- yhteydet Hä-
meenlinnaan tär-
keimmille junavuo-
roille niistä kunta-
keskuksista, joissa 
ei ole rautatiease-
maa 

- (vaihdolliset) yh-
teydet Hämeen-
linnasta Helsinki-
Vantaan lentoken-
tälle 

- Pukkilasta, As-
kolasta ja Por-
naisista järjeste-
tään sekä linja-
auto- että raidelii-
kenteeseen so-
pivia liityn-
täyhteyksiä Mänt-
sälään ja Järven-
päähän 

- yhteydet Helsin-
kiin aamuisin ja 
asiointiaikoina 
palvelevat myös 
liityntänä muille 
valtakunnallisille 
ja kansainvälisille 
matkoille 

- Porvoo-Helsinki-
Vantaa –lento-
kenttäyhteyksiä 
sekä liityntälii-
kennettä junille 
kehitetään. Tie-
dottamista lisä-
tään myös vaih-
dollisista yhteyk-
sistä. 
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 Kainuu Päijät-Häme  Hämeenlinnan seutu  Itä-Uusimaa 
Asi-
ointi- 
ja va-
paa-
ajan 
matkat 

- kuntakeskuksista jär-
jestetään asiointiyh-
teydet Kajaaniin joka 
päivä arkisin (ma-pe) 
liikkeiden ja virastojen 
aukioloaikaan. Kajaa-
nin lähikunnista pyri-
tään järjestämään 
edestakaiset asioin-
tiyhteydet myös lauan-
taisin 

- kylien asukkaille turva-
taan asiointimahdol-
lisuus oman kunnan 
kuntakeskukseen tai 
muuhun palvelukes-
kukseen ympäri vuo-
den vähintään kerran 
viikossa 
- asiointi pyritään 

ensisijaisesti jär-
jestämään runko-
liikenteellä tai kun-
tien palvelulii-
kenteillä, joihin 
tarvittaessa välite-
tään kutsuohjattu-
ja liityntäyhteyksiä 

- asiointiyhteys vä-
hintään kerran vii-
kossa järjestetään 
haja-asutusalueilla 
jo asuville niille 
alueille, joilla ei 
ole muuta joukko-
liikenteen tarjon-
taa. Kuntakohtai-
sesti määritetään 
käyttäjien vähim-
mäismäärä. Mat-
kustajat maksavat 
bussilipun hinnan 
ja kunta korvaa 
erotuksen  

- jokaiselta yli sadan 
asukkaan kylältä 
järjestetään kaikkia 
käyttäjäryhmiä pal-
veleva asiointiyh-
teys oman kunnan 
kuntakeskukseen 
tai muuhun palvelu-
keskukseen vä-
hintään kerran vii-
kossa 

- kuntakeskuksista 
järjestetään asioin-
tiyhteydet Lahteen 
joka päivä virasto-
jen ja liikkeiden au-
kioloaikaan 

- kuntakeskuksista 
Hämeenlinnaan 
asiointiyhteydet 
ma-la, myös ju-
nalla 

- Hämeenlinnasta 
asiointiyhteydet 
Hattulaan, Janak-
kalaan, Kalvolaan, 
Lammille, Ren-
koon, Tuulokseen 

- kaikilta sivukyliltä 
vähintään asioin-
nin mahdollistavat 
yhteydet kun-
takeskukseen 

- vähimmäista-
voitteena on, että 
ainakin yli 100 
asukkaan kyliltä 
järjestetään kaik-
kia käyttäjäryhmiä 
palveleva asioin-
tiyhteys oman 
kunnan kunta-
keskukseen tai 
naapurikaupun-
kiin ympäri vuo-
den vähintään 
kerran viikossa 
liikkeiden ja vi-
rastojen aukiolo-
aikaan 

- kuntarajat ylittä-
vät asiointiyhtey-
det pyritään jär-
jestämään kunti-
en yhteistyönä 

- kaikista kunta-
keskuksista on 
asiointiyhteys 
Helsinkiin 
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5 RAHOITUS 
 
5.1 Runkoliikenteen rahoitus 
 
5.1.1 Valtionapujärjestelmä ja sen kehittyminen 
 
Nykyisen joukkoliikenteen valtionapujärjestelmän taustalla on Suomen liittyminen EU:n jä-
seneksi, jolloin Suomen joukkoliikennejärjestelmä piti sopeuttaa EU:n palveluvelvoitease-
tukseen. Aikaisemmin kannattamattomalle liikenteelle maksettiin suoraa tukea laskennal-
liseen alijäämään tai alennettiin lippujen hintoja yleisellä kilometrituella. Suomessa tavoit-
teena oli luoda kilpailutettu yritysvetoinen liikennejärjestelmä, joka ensisijaisesti perustuu 
lipputuloperusteiseen liikenteeseen ja jota täydennetään ostorahoitusperusteisella liiken-
teellä. Kilpailutus otettiin käyttöön asteittain ja nykyisin käytännössä kaikki ostoliikenteet 
kilpailutetaan. Kilpailutuksella on saavutettu selkeitä säästöjä. Runkoliikenteen rahoitusta 
on vähennetty, mutta tarjonta on voitu säilyttää lähes samalla tasolla. Kilpailutuksen avulla 
on kustannusriskiä siirretty liikennöitsijöille.  
 
Samaan aikaan kilpailutuksen kanssa otettiin käyttöön seutulippujärjestelmä. Tavoitteena 
oli siirtää joukkoliikenteen tuki matkustajille, minkä seurauksena linjaliikenteen markkina-
vetoisuus aidosti lisääntyi yhteiskunnan tukivelvollisuuden väistyttyä. Ostoliikennettä ei 
voitane enää nykyisestä vähentää ilman että tarjonta kärsii. Lipputuen lisääminen nykyi-
sestä vaatisi kunnilta aloitteellisuutta, koska lipputuen valtionosuuden lisääminen edellyt-
täisi myös kunnilta lisärahoitusta.  
 
Palveluliikenteiden käynnistäminen perustui alun perin tarpeeseen parantaa joukkoliiken-
teen esteettömyyttä ja käytettävyyttä. Samalla haluttiin myös tehostaa henkilökuljetusjär-
jestelmää ja saavuttaa säästöjä. Palveluliikenteiden perustamista haluttiin nopeuttaa mak-
samalla käynnistämisavustuksia. Kaupungeissa palveluliikenteet tarjoavat matkustami-
seen erilaisia vaihtoehtoja ja ylläpitävät palvelutarjontaa niin heikommin kannattavilla alu-
eilla ja ajoilla kuin erilaista palvelua tarvitseville asiakasryhmillekin, mistä johtuen kaupun-
kien palveluliikenteet ovat valtionavun piirissä.  
 
5.1.2 Lääninhallitusten rahoitus julkiselle liikenteelle 
 
Joukkoliikennemäärärahoilla ostetaan keväällä 2004 noin 4400 bussi- tai taksivuoroa, jois-
ta bussien osuus on runsaat 3900. Maaseutua palvelevasta vakiovuoroliikenteestä lähes 
30 prosenttia on ostoliikennettä. 
 
Ostoliikenteen rahoitus on selvästi vähentynyt viime vuosina. Vuonna 2003 ostoliikenteen 
rahoitus oli 16 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna (taulukko 9). 
 

Taulukko 9. Lääninhallitusten joukkoliikennerahoituksen käyttö vuonna 2003 (1000 euroa). 

 Lapin 
lääni 

Oulun 
lääni 

Itä-
Suomen 

lääni 

Länsi-
Suomen 

lääni 

Etelä-
Suomen 

lääni 

Yht. Muutos 
2002–
2003 

Liikenteen rahoitus yht. 2 307 3 614 6 517 8 498 5 362 26 298 4 %
- josta runkoliikenneos-
tot 2 081 3 384 6 079 6 968 3 629 18 512 -16 %
Lippurahoitus yhteensä 327 1 161 1 537 3 358 3 580 9 963 2 %
Kehittämishankkeet yht. 107 187 643 1 017 1 372 3 326 -1 %
Määrärahan käyttö yht. 2 741 4 962 8 697 12 873 10 315 39 588 3 %
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Keväällä 2004 lääninhallitukset luokittelivat ostoliikenteen vuorot ensisijaisen ja toissijai-
sen käyttötarkoituksen mukaan. Luokittelu tehtiin kaavamaisesti liikennöintiaikojen ja lii-
kennöintipäivien perusteella esimerkiksi niin, että kaikki pelkästään koulupäivisin ajettava 
liikenne luokiteltiin ensisijaiselta käyttötarkoitukseltaan koululaisliikenteeksi. Luokittelua 
varten ei siis selvitetty vuorojen todellista käyttöä. Tarkastelu tehtiin kaavamaisesti, jotta 
se olisi toistettavissa myöhemmin samoilla periaatteilla luokittelun tekijästä riippuen. Ku-
vassa 7 on esitetty vuorojen luokittelu ensisijaisten käyttötarkoitusten mukaan lääneittäin.  
 

Lääninhallitusten ostoliikennevuorojen luokittelu 
ensisijaisen käyttötarkoituksen mukaan v. 2004
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Kuva 7. Lääninhallitusten ostoliikennevuorojen luokittelu käyttötarkoituksen mukaan. (läh-
de: Lääninhallitusten ostoliikenneselvitykset LVM:lle vuonna 2004 sekä Oulun lääninhalli-
tuksen ostaman liikenteen ja sen kilpailuttamisen vaikutukset) 
 
Itä-Suomen läänissä ostetaan suhteellisesti eniten vain koulupäivisin liikennöitäviä vuoro-
ja. Tämä johtuu osaltaan siitä, että on haettu säästöjä muuttamalla aiemmin M-P + (koulu-
vuoden aikana liikennöityä) liikennettä vain koulupäivisin liikennöitäväksi. Lapin läänissä 
ostetaan suhteellisesti vähiten työmatkaliikennettä eli ympäri vuoden tavallisimpina liiken-
nöintiaikoina ajettavaa liikennettä sekä koulupäiväliikennettä. Lapin läänissä ostetaan suh-
teellisesti eniten liityntäliikennettä. Suhteellisesti eniten asiointimatkoihin soveltuvia vuoro-
ja ostetaan Etelä-Suomen läänissä. Asiointimatkoiksi on luokiteltu ne vuorot, jotka eivät 
palvele normaalia työssäkäynti- tai opiskeluaikoja ja jotka eivät ole liityntäliikennettä. Ete-
lä-Suomen läänissä suuri osa esimerkiksi työmatkavuoroista toimii lipputuloilla, joten osto-
rahoitusta on kohdennettu keskipäivän hiljaisempina aikoina liikennöitäviin vuoroihin. Lii-
tyntämatkoihin soveltuvaa liikennettä ostetaan suhteellisesti vähiten Etelä-Suomen läänis-
sä. 
 
Lääninhallitusten yhteenlasketut runkoliikenteen määrärahat olivat vuonna 2003 noin 28,0 
miljoonaa euroa. Jos kustannukset jaetaan suoraan ostettujen vuorojen määrän suhtees-
sa, voidaan arvioida, että koko maassa asiointimatkoihin soveltuvia vuoroja rahoitettiin 
noin 8,3 miljoonalla eurolla ja liityntämatkoja noin 4,0 miljoonalla eurolla (kuva 8).  
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Lääninhallitusten yhteenlasketun 
runkoliikennerahoituksen jakautuminen eri 

käyttötarkoitusluokkien kesken (yht. n. 28 milj. €) 
(arvio)
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8 %
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30 %
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Kuva 8. Lääninhallitusten yhteenlasketun runkoliikennerahoituksen jakautuminen eri käyt-
tötarkoitusluokkien kesken. (lähde: Lääninhallitusten ostoliikenneselvitykset LVM:lle vuon-
na 2004) 
 
Lääninhallitukset ostavat myös kuntien sisäistä liikennettä (taulukko 10). Pinta-alaltaan 
suurissa kunnissa kuntien sisäinen liikenne on runkoliikenteen luonteista. Osa lääninhalli-
tusten ostamista kuntien sisäisistä vuoroista on lähinnä koululaiskuljetusvuoroja. Kuntien 
sisäisen liikenteen ostojen merkitys on suuri Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa kunnat ovat 
pinta-alaltaan suuria ja välimatkat pitkiä.  
 
Taulukko 10. Lääninhallitusten rahoittamat kuntien sisäiset vuorot lääneittäin v. 2004. 

 Lapin lääni Oulun lääni 
Itä-Suomen 
lääni 

Länsi-
Suomen  
lääni 

Etelä-
Suomen  
lääni 

sisäiset vuorot (kpl) 56 19,3 % 117 23,4 % 221 23,0 % 172 10,6 % 45 5,5 %
seudulliset vuorot (kpl) 234 80,7 % 383 76,6 % 753 78,5 % 1446 89,4 % 779 94,5 %
kaikki vuorot (kpl) 290 100 % 500 100 % 974 100 % 1618 100 % 824 100 %
 
           
5.1.3 Lääninhallituksen ostoliikenteen sopeuttamisen vaikutuksia 
 
Lähivuosiksi kaavailtujen rahoitusresurssien mukaan valtion ostoliikenteen rahoitus vähe-
nee vuosittain. Kustannuksia lisää kaikille avoimen joukkoliikenteen tarjonnan vähentämi-
nen vähentyneiden matkustajamäärien sekä ostoliikenteen rahoituksen vähentymisen 
myötä. Kuntien kuljetuskustannukset lisääntyvät nimenomaan erilliskuljetusten määrän li-
sääntyessä sekä koulukuljetuksissa että erityisesti sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelu-
lain perusteella järjestettävissä kuljetuksissa. Myös Kelan erilliskuljetuksina korvattujen 
matkakustannusten lisäys ylittää selvästi yleisen kustannustason nousun.  
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Vuonna 2004 lakkautetaan 231 läänien ostamaa bussivuoroa. Eniten vuoroja loppuu Itä-
Suomen läänissä, jossa lakkautuslistalla on 109 vuoroa. Oulun läänissä määrä on 64, 
Etelä-Suomessa 18, Länsi-Suomessa 22 ja Lapin läänissä 18 vuoroa. 
 
Lisäksi osasta aikaisemmin kannattavia vuoroja on tullut kannattamattomia. Bussiyritykset 
ovat ilmoittaneet lääninhallituksille yli 700:n kannattamattomaksi muuttuneen vuoron lak-
kauttamistarpeesta. Vuoroista 410 on Etelä-Suomen läänissä ja 210 Länsi-Suomen lää-
nissä. Osa lakkauttamistarpeista on aiheutunut ostoliikenteen leikkauksista. Ostoliiken-
teen karsiminen aiheuttanee jatkossa lisää supistuksia myös lipputuloilla liikennöitävän lii-
kenteen verkossa, koska ostoliikenteen avulla on voitu ylläpitää yrittäjän samassa auto-
kierrossa olevaa juuri ja juuri lipputuloilla kannattavaa liikennettä.  
  
Lääninhallitukset ovat päättäneet itsenäisesti kriteereistä, joilla liikennettä on karsittu. 
Pääkriteerinä on ollut matkustajien vähyys. Lääneissä päätökset vuonna 2005 päättyvien 
ostosopimusten jatkamisesta tehdään syksyllä, jolloin selviää ensi vuonna lopetettavien 
vuorojen määrä.  
 
5.2 Koulu- ja sosiaalitoimen kuljetusten rahoitus 
 
5.2.1 Valtionosuusjärjestelmä 
 
Valtio maksaa kunnille valtionosuuksina laskennallisia avustuksia, joilla katetaan kuntien 
menoja. Valtionosuuksia myönnetään sekä yleisenä valtionosuutena että eri hallintokun-
nille kohdistettuna sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen toimintamenoihin. Kunnat 
voivat itse päättää valtionosuuksien käytöstä, vaikka valtionosuuksien myöntämisperus-
teissa huomioidaan erilaisia kustannustekijöitä. Esimerkiksi vuoden 2005 opetustoimen 
valtionosuuksia korotettiin, koska esikoululaisten kuljetuskustannukset ovat nousseet pe-
rusopetuslain muutoksen myötä. Hallituksen kuntien peruspalveluohjelmassa käytetään 
kuntien ja valtion välisissä laskelmissa valtionapuprosentteina opetuksessa (ml. koulukul-
jetus) noin 45 prosenttia ja sosiaali- ja terveydenhuollossa (ml. erilaiset kuljetuspalvelut) 
noin 33 prosenttia.  
 
5.2.2 Kuntarahoitus 
 
Kuntien rahoitus henkilökuljetuksiin on moninkertainen lääninhallitusten rahoitukseen ver-
rattuna. Pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta kuntien rahoituksesta vain pieni osa, noin 
kymmenen prosenttia, käytetään suoraan kaikille avoimeen joukkoliikenteeseen (taulukko 
11). 
 
Kuntien henkilökuljetusten rahoituksesta suurin osa käytetään lakisääteisiin opetustoimen 
ja sosiaalitoimen kuljetuksiin, joista osa on harkinnanvaraisia. Viime vuosina opetustoimen 
kuljetuskustannukset ovat nousseet noin seitsemän prosentin vuosivauhtia ja sosiaalitoi-
men kuljetuskustannukset kuuden prosentin vuosivauhtia. Kaikille avoimen joukkoliiken-
teen rahoitus on laskenut. Erityisesti kunnat ovat vähentäneet suoraa liikenteen hankintaa 
eli linja-auto- ja taksivuorojen ostoja. Palveluliikennejärjestelmien kustannukset ovat kas-
vaneet vuosina 2000 – 2002 jopa 22 prosentin vuosivauhtia ja palveluliikenteillä on myös 
korvattu osa lakkautetuista kuntien ostamista linja-auto- ja taksivuoroista. Kuntien osuus 
seutu- ja kaupunkilippujen subventiosta on noussut viime vuosina ja myös kuntien lippu-
järjestelmien rahoitukseen käyttämä summa on kasvanut muutamia prosentteja. Vuosina 
2001- 2003 kaupunkilipun rahoitus on kasvanut noin kolme prosenttia ja seutulipun rahoi-
tus noin kuusi prosenttia.  
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Taulukko 11. Kuntien rahoitus henkilökuljetuksiin v.2001 ja v. 2002.2 

Kuntien rahoitus henki-
lökuljetuksiin 
v. 2001-2002 
(1000 euroa) 

Lapin 
lääni 

Oulun 
lääni 

Itä-
Suomen 
lääni 

Länsi-
Suomen 
lääni 

Etelä-
Suomen 
lääni 

Yhteensä

Rahoitus yh-
teensä  11 700 26 300 32 600 104 000 270 100 444 700

Avoin joukkolii-
kenne 1 500 3 900 4 600 24 500 181 700 216 200

Opetustoimen 
kuljetukset 7 900 15 600 20 500 48 700 34 500 127 200

2001 

Sosiaalitoimen 
kuljetukset 2 300 6 800 7 500 30 800 53 900 101 300

Rahoitus yh-
teensä  12 200 28 200 32 800 106 700 227 900 407 800

Avoin joukkolii-
kenne 1 400 4 000 3 900 25 300 137 800 172 400

Opetustoimen 
kuljetukset 7 900 16 500 20 500 49 800 37 600 132 300

2002 

Sosiaalitoimen 
kuljetukset 2 900 7 700 8 400 31 600 52 500 103 100

Muutos (%) rahoitus 
yhteensä 2001–2002 4,3 % 7,2 % 0,6 % 2,6 % -15,6 % -8,3 %

Muutos (%) avoin jouk-
koliikenne 2001–2002 -6,7 % 2,6 % -15,2 % 3,3 % -24,2 % -20,3 %

Muutos (%) opetus-
toimen kuljetukset  
2001–2002 

0,0 % 5,8 % 0,0 % 2,3 % 9,0 % 4,0 %

Muutos (%) sosiaali-
toimen kuljetukset  
2001–2002 

26,1 % 13,2 % 12,0 % 2,6 % -2,6 % 1,8 %

 
 
5.3 Kelan kuljetusten rahoitus 
 
5.3.1 Korvausperusteet 
 
Sairausvakuutuksen matkakorvaukset, lukion ja keskiasteen oppilaiden koulumatkatuki ja 
kuntoutusmatkojen kustannukset kuuluvat Kelan maksamien korvausten piiriin. 
 
Sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle korvataan lääkäriin, hammaslääkäriin, sairaan-
hoitolaitokseen, laboratorioon, röntgenlaitokseen tai asianmukaisen ammattikoulutuksen 
saaneen henkilön luokse tehdyistä matkoista johtuvat matkakustannukset kokonaan siltä 
osin kuin ne yhdensuuntaiselta matkalta ylittävät omavastuuosuuden, kuitenkin enintään 
vahvistetun taksan mukaiseen määrään saakka. Vakuutetun matkakustannuksista suorite-
taan korvausta pääsääntöisesti sen mukaan, minkä matka olisi tullut maksamaan käyttäen 
halvinta matkustustapaa.  
 
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta määrää, että kuntoutujalle korva-
taan kuntoutuksesta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset matkakustannukset siltä osin, 
                                                 
2 Merkittävä ero Etelä-Suomen läänin avoimen joukkoliikenteen rahoituksessa vuosina 2001-2002 
johtuu pääkaupunkiseudun liikenteen poikkeavasta tilastoinnista eri vuosina.  
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kuin ne yhdensuuntaiselta matkalta ylittävät omavastuuosuuden. Korvattaviin matkakus-
tannuksiin eivät kuulu opiskelijan päivittäisistä koulumatkoista ja koulutukseen liittyvän 
harjoittelun päivittäisistä matkoista aiheutuvat matkakustannukset. 
 
Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatukeen ovat oi-
keutettuja Suomessa asuvat ja Suomessa opintojaan harjoittavat lukion ja lukio-opetusta 
vastaavaa opetusta antavan oppilaitoksen opiskelijat sekä ammatillisen oppilaitoksen, 
musiikkioppilaitoksen sekä muun oppilaitoksen ammatilliseen peruskoulutukseen osallis-
tuvat opiskelijat. Koulumatkatuki myönnetään opiskelijalle, jonka yhdensuuntainen koulu-
matka on vähintään 10 kilometriä ja koulumatkan kustannukset kuukaudessa ylittävät ase-
tuksella säädettävän määrän. 
 
Jos opiskelija käyttää koulumatkaansa joukkoliikennettä, matkakustannukset määräytyvät 
käytetyn kulkuneuvon halvimman taksan mukaan. Jos opiskelija käyttää koulumatkaansa 
oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämää koulukuljetusta, matkakustannukset määräytyvät sen 
matkan mukaan, jonka opiskelija kulkee tätä kuljetusta käyttäen. Jos opiskelija ei voi käyt-
tää koulumatkaansa joukkoliikennettä tai oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämää koulukulje-
tusta taikka näiden käyttö on kohtuuttoman hankalaa, matkakustannukset määräytyvät 
opiskelijan kodin ja oppilaitoksen välisen matkan mukaan. Asetuksella säädetään siitä, 
milloin opiskelijalla katsotaan olevan mahdollisuus käyttää joukkoliikennettä tai oppilaitok-
sen ylläpitäjän järjestämää koulukuljetusta sekä siitä, miten matkakustannukset määräyty-
vät, jos opiskelija voi käyttää näitä matkustustapoja vain osaan koulumatkastaan. 
 
5.3.2 Kelan rahoitus ei kiireellisiin kuljetuksiin 
 
Sairausvakuutuksen matkakorvaus maksetaan joko suoraan korvausta hakeneelle henki-
lölle tai hänen antamallaan valtakirjalla kuljetuspalvelun tuottajalle. Tällöin kuljetuspalve-
lun tuottaja perii asiakkaalta matkakustannusten omavastuuosuuden ja hakee matkakor-
vausta Kelalta tilitysmenettelyllä. 
 
Sairausvakuutuksen ei kiireellisten matkakorvausten kustannukset olivat vuonna 2003 yh-
teensä 78 miljoonaa euroa. Taksi- ja invataksikuljetusten osuus matkakorvauksista oli 2/3 
ja kolmannes korvauksista maksettiin oman auton tai muun julkisen liikenteen käytöstä.  
 
Vuonna 2003 koulumatkatukea maksettiin yhteensä 25,6 miljoonaa euroa, josta 69 pro-
senttia maksettiin Matkahuollolle, 12 prosenttia koulutuksen järjestäjälle ja kolme prosent-
tia VR:lle. 16 prosenttia maksettiin suoraan opiskelijoille joko omaa matkustustapaa tai 
muun joukkoliikenteen käyttöä varten. Lukuvuonna 2002/2003 koulumatkatukea makset-
tiin yhteensä 51 000 henkilölle.  
 
5.4 Rahoitus esimerkkialueilla 
 
Julkisen liikenteen rahoituksen jakautumista on tarkemmin tarkasteltu kahdella erityyppi-
sellä esimerkkialueella: Kainuussa ja Päijät-Hämeessä. Päijät-Hämeessä joukkoliiken-
teessä on hyvä tarjonta ja asiakastulojen osuus julkisen liikenteen rahoituksesta on yli 
kolmannes. Kainuussa on pitkät etäisyydet ja heikompi joukkoliikenteen tarjonta. Asiakas-
tulojen osuus kustannusten kattamisesta on pieni, kun taas Kelan kuljetuskustannusten 
osuus on suuri. Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten kustannusten jakautuminen eri 
maksajatahoille esimerkkialueilla on esitetty kuvissa 9 ja 10.  
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Julkisen liikenteen rahoittajat Päijät-
Hämeessä

Kunnat
29 %

Lääni
7 %

Kela
15 %

Asiakkaat
34 %

Kuntien 
valtion-
osuus
15 %

 
Kuva 9. Joukkoliikenteen ja henkilökulje-
tusten kustannusten jakautuminen eri 
maksajatahoille Päijät-Hämeessä.  

Julkisen liikenteen rahoittajat 
Kainuussa

Kunnat
29 %

Lääni
7 %

Asiakkaat
15 %

Kuntien 
valtion-
osuus
20 %

Kela
29 %

 
Kuva 10. Joukkoliikenteen ja henkilökul-
jetusten kustannusten jakautuminen eri 
maksajatahoille Kainuussa.  

 
Päijät-Hämeessä noin 40 prosenttia yhteiskunnan henkilökuljetusten rahoituksesta käyte-
tään kaikille avoimeen liikenteeseen ja 65 prosenttia asiakasmaksuista kohdistuu avoimen 
liikenteen matkalippuihin. Kainuussa vain 30 prosenttia yhteiskunnan rahoituksesta koh-
distuu kaikille avoimeen liikenteeseen. Kuvissa 11 ja 12 on esitetty liikenteen rahoituksen 
jakaantuminen asiakasmaksuihin ja yhteiskunnan rahoitukseen Päijät-Hämeessä ja Kai-
nuussa.  

Avoimien ja suljettujen 
henkilökuljetusten rahoitus 

Päijät-Hämeessä

Yhteis-
kunta, 
suljettu 
liikenne
39 %

Yhteis-
kunta, 
kaikille 
avoin 

liikenne
26 %

Asiakkaat
, kaikille 

avoin 
liikenne
23 %

Asiakkaat
, suljettu 
liikenne
12 %

Kuva 11. Henkilökuljetusten kustannus-
ten jakautuminen asiakasmaksuihin ja 
yhteiskunnan rahoitukseen Päijät-
Hämeessä.  

Avoimien ja suljettijen 
henkilökuljetusten rahoitus Kainuussa 

Asiakkaat
, kaikille 

avoin 
liikenne

4 %

Yhteis-
kunta, 
kaikille 
avoin 

liikenne
25 %

Asiakkaat
, suljettu 
liikenne
10 %

Yhteiskun
ta, 

suljettu 
liikenne
61 %

Kuva 12. Henkilökuljetusten kustannus-
ten jakautuminen asiakasmaksuihin ja 
yhteiskunnan rahoitukseen Kainuussa.  

 
Julkisen liikenteen rahoitus kokonaisuudessaan on varsin monitahoinen kokonaisuus. Ku-
vissa 13 ja 14 on esitetty liikenteen rahoituksen jakaantuminen rahoittajatahoittain  
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Julkisen liikenteen kokonaisrahoitus Päijät-Hämeessä 
2002/2003, yhteensä 20,5 M€ 
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Kuva 13. Julkisen liikenteen kokonaisrahoitus Päijät-Hämeessä. Avoimen liikenteen asia-
kastulossa on arvioitu, että kertalippujen tulot ovat kolmannes lippujärjestelmien asiakas-
tuloista.  
 
 
Päijät-Hämeessä ja Kainuussa. Päijät-Hämeessä lähes viidennes julkisen liikenteen rahoi-
tuksesta koostuu kaikille avoimen liikenteen asiakastuloista. Kainuussa avoimen joukkolii-
kenteen asiakastulojen osuus on vain kaksi prosenttia julkisen liikenteen kokonaisrahoi-
tuksesta. Päijät-Hämeessä noin kuusi prosenttia julkisen liikenteen rahoituksesta muodos-
tuu kuntien ostamasta liikenteestä. Kainuussa kuntien avoimen joukkoliikenteen ostot ovat 
vain kaksi prosenttia julkisen liikenteen kokonaisrahoituksesta, mutta neljännes rahoituk-
sesta käytetään suljettuihin koulukuljetuksiin. 
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Julkisen liikenteen kokonaisrahoitus Kainussa v. 2002/2003, 
yhteensä 11,8 M€
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Kuva 14. Julkisen liikenteen kokonaisrahoitus Kainuussa. Avoimen liikenteen asiakastulo 
sisältää arvion, että kertalippujen tulot ovat kolmannes  lippujärjestelmien asiakastuloista.  
 
Rahoituslaskelmissa on huomioitu kuntien kuljetuskustannuksiin avoimen joukko-
liikenteen, opetustoimen ja sosiaalitoimen kuljetuskustannukset. Lääninhallituksen kus-
tannukset sisältävät runkoliikenteen ja paikallisliikenteen ostot, lipputuen ja kehittämis-
hankkeiden rahoituksen. Kelan kustannukset sisältävät koulumatkatuen ja muut kuin am-
bulanssilla tehtävät sairausvakuutuksen matkat sekä kuntoutusmatkojen korvaukset. 
Asiakastulo sisältää seutu- ja kaupunkilippujen asiakasmaksut sekä arvion kertamatkojen 
asiakastuloista, Kelan korvaamien matkojen omavastuuosuuksista sekä vammaispalvelu-
lain ja sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen omavastuuosuuksista. Kertamatkojen asia-
kastulon arvioidaan olevan kolmannes lippujärjestelmien asiakastulosta. Koulumatkojen 
omavastuuksi on oletettu yhdeksän kuukauden sarjalippujen omavastuuosuus kaikille 
koulumatkatukea saaville ja SV-matkoilla 9,25 euron omavastuu kaikille yhdensuuntaisille 
matkoille. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen omavastuuksi on 
oletettu alueen keskimääräinen joukkoliikenteen taksa ja matkojen määrä on arvioitu mm. 
myönnettyjen kuljetusoikeuksien määrän ja keskimääräisen kuljetusoikeuden käytön pe-
rusteella. 



45 

6  JOUKKOLIIKENTEEN PERUSPALVELUTASON MITTAAMINEN  
 
6.1 Lääninhallitusten käyttämiä mittareita 
 
Kaupunkiliikenteessä joukkoliikenteen palvelutason mittaamiseen on kehitetty useita me-
netelmiä. Sen sijaan peruspalvelutasoisen, ei säännöllisillä vuoroväleillä liikennöitävän 
joukkoliikenteen palvelutason mittaaminen ei ole vakiintunutta. Lääninhallitukset ovat pe-
ruspalveluiden arvioinnissa käyttäneet mm. taulukossa 12 esitettyjä mittareita kuvaamaan 
joukkoliikenteen palvelutasoa. Mittareita on käytetty vertailtaessa joukkoliikenteen tarjon-
taa läänien välillä ja seurattaessa tarjonnan kehittymistä vuosittain.  
 

Taulukko 12. Läänien peruspalvelujen arviointi 2003 –raporteissa käytetyt liikennepalve-
lujen mittarit  

Mittari LSLH ESLH ISLH OLH LLH
Linja- ja ostoliikenteen ajokilometrit/v x x x x x 
Lääninhallituksen ostoliikenteen ajetut kilometrit/v x x x x x 
Kaupunkien paikallisliikenteen ajokilometrit/v x x x x x 
Muiden kuntien ostamien liikenteiden ajokilometrit/v x x x x x 
Ajokilometrit yhteensä vuodessa x x x x x 
Ajokilometrit/tiekilometrit x x x x x 
Ajokilometrit/liikennesuorite x x x x x 
Ajokilometrit/asukas x x x x x 
Avoimen joukkoliikenteen vuorojen määrä viikossa talvella 
kunnittain 1000 asukasta kohti x x  x  

Linja-, osto- ja junaliikenteen vuorojen määrä viikossa tal-
vella kunnittain 1000 asukasta kohti   x   

Linja- ja ostoliikenteen keskimääräinen vuoromäärä viikos-
sa tiejaksoittain  x x  x x 

Ostovuorojen määrä viikossa kouluvuoden/talven aikana 
tiejaksoittain    x x 

Joukkolii-
kenteen 
tarjonta 

Linja- ja ostoliikenteen vuoromäärä päivässä tiejaksoittain   x   
Taksit/1000 asukasta kunnittain x x x x x 
Läänin asukasmäärä yhtä taksia kohden (as/taksi)   x   

Taksi-
tarjonta 

Taksilupien määrä kunnittain     x 
Seutulippumatkojen määrä x x x x x 
Kaupunkilippumatkojen määrä x x x x x 
Työmatkalippumatkojen määrä  x  x  
Matkat lääninhallituksen ostoliikenteessä   x   
Matkat kuntien ostoliikenteessä   x   
Matkat paikallisliikenteessä   x   
Matkat palveluliikenteessä   x   
Linja-autoilla hoidettujen ostovuorojen matkustajamäärät     x 

Käyttö 

Takseilla hoidettujen ostoliikennevuorojen matkustajamää-
rät     x 

Lippujärjestelmien kattavuus läänin kunnista  x   x 
Lippujärjestelmien kattavuus läänin asukkaista  x   x 
Seutulippualueen kattavuus läänin kunnista x x  x x 
Seutulippualueen kattavuus läänin asukkaista x x  x  
Kaupunkilippualueen kattavuus läänin kunnista  x   x 

Lippujär-
jestel-
mien kat-
tavuus 

Työmatkalippualueen kattavuus läänin kunnista  x  x  
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6.1 Suomen runkoliikenneverkon kattavuus 
 
Joukkoliikenteen keskimääräiset ajokilometrit tiekilometriä kohden ei ole mittarina riittävän 
kuvaava mitattaessa peruspalvelutasoista joukkoliikennettä. Joukkoliikenteen ajokilometrit 
lisääntyvät kaupungeissa ja vähenevät haja-asutusalueilla. Tärkeämpää olisikin mitata, si-
tä tieverkon osaa, jolla ylipäätään on joukkoliikenteen palveluita. Vuonna 2004 Suomessa 
on yleisiä teitä yhteensä 78 330 km, joista lääninhallituksen ostoliikennettä tai linjaliiken-
nettä on yhteensä 52 000 kilometrillä. Yhteensä siis noin kolmasosa yleisten teiden ver-
kosta on joko kokonaan ilman joukkoliikennepalveluita tai kuntien ostaman joukkoliiken-
teen varassa.  
 
Toinen tärkeä mittari on joukkoliikennepalvelujen saavutettavuus, jota voidaan peruspal-
velutasoisessa joukkoliikenteessä mitata joukkoliikenteen reittien varsilla olevan väestön 
määrällä. Tässä työssä oli käytettävissä 

- Tilastokeskuksen ruutuaineisto (250m x 250), joka sisältää perustietoa koko maan 
väestöstä ja kotitalouksista. Väestöaineisto sisältää väestön määrän ikäluokittain. 
Kotitalousaineisto sisältää auton omistustiedot; autottomat ja autolliset kotitaloudet 
sekä niissä asuva väestön ikäluokittain. Lisäksi aineistossa oli tieto pienituloisista 
kotitalouksista (kotitalouden tulot alle 26 000 EUR/vuosi). Tehtyjä tarkasteluja var-
ten aineisto laajennettiin 500 m x 500 m ruutuaineistoksi. 

- Valtakunnallisen liikenneluparekisterin aineisto linja- ja ostoliikenteen reiteistä. 

Paikallisliikenteen reitit digitoitiin seuraavista kaupungeista: Jyväskylä, Kajaani, Lahti, 
Heinola, Hollola, Nastola, Lappeenranta, Oulu, Pori ja Rovaniemi. Pääkaupunkiseudun 
kunnat (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Myös 
Ahvenanmaa jätettiin tarkastelun ulkopuolelle.  
 
Liikenteen piirissä ja ulkopuolella olevan väestön määrä saatiin yhdistämällä ruutuaineisto 
ja linja-autoliikenteen linjasto. Niihin ruutuihin, jotka koskettivat linjastoa, laskettiin linjas-
toista vuorojen määrä. Julkisen liikenteen piirissä ruudun katsottiin olevan, mikäli vuorojen 
määrä oli suurempi kuin nolla. 
 
Kunnissa, joissa ei ole paikallisliikennettä tiedot liikenteen ulkopuolella tai pelkän ostolii-
kenteen piirissä olevasta väestöstä ja kotitalouksista saatiin laskemalla väestön ja kotita-
louksien tiedot niistä ruuduista, jotka eivät koske linjastoviivoihin.  
 
Paikallisliikennekunnista tieto joukkoliikennepalvelujen ulkopuolella olevasta väestöstä ar-
vioitiin osin laskennallisesti. Esimerkkikaupungeista laskettiin ruuduille myös tieto onko 
ruutu paikallisliikenteen linjaston piirissä, jolloin samalla tarkkuudella saatiin tieto kaiken 
linja-autoliikenteen piirissä olevasta väestöstä ja kotitalouksista. Näiden kuntien keskimää-
räisten tietojen perusteella arvioitiin muiden paikallisliikennekuntien liikenteen ulkopuolelle 
jäävien kotitalouksien ja väestön osuudet.  
 
Kyselyillä saatiin tietoa joukkoliikennepalveluiden piirissä ja palveluiden ulkopuolella ole-
vasta väestöstä, kotitalouksista sekä alueellisista eroista.  
 
Laskennan perusteella saatiin selville, että pääkaupunkiseudun3 ulkopuolella 

- 71 prosenttia suomalaisista asuu korkeintaan noin puolen kilometrin päässä runko-
liikenteen palveluista 

- 29 prosenttia asuu siis kauempana kuin noin puolen kilometrin päässä 
- 26 prosenttia kotitalouksista on kauempana kuin noin puolen kilometrin päässä 

                                                 
3 Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen 
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- 18 prosenttia autottomista kotitalouksista on kauempana kuin noin puolen kilomet-
rin päässä 

- 25 prosenttia yli 75 vuotiaista on kauempana kuin noin puolen kilometrin päässä 
- 27 prosenttia yli 65 vuotiaista on kauempana kuin noin puolen kilometrin päässä 

 
Vertailutarkastelu muutamassa kaupungissa osoitti, että 500 metrin ruutukoolla tehty tar-
kastelun voidaan arvioida vastaavan noin 400 metrin linnuntie-etäisyyttä pysäkille, eli ar-
violta enintään noin 500 – 600 metrin kävelymatkaa.  
 
Taulukossa 13 ja kuvassa 15 on esitetty liikenteen ulkopuolelle jäävä väestö lääneittäin 
500 metrin ruuduilla, eli tarkastelu kuvaa kauempana kuin noin 500-600 metriä pysäkeistä 
asuvien määrää.  
 

Taulukko 13. Joukkoliikenneverkon kattavuuspuutteet lääneittäin.  

Kauempana kuin noin 500 – 600 m päässä linja- tai ostoliikenteen reitistä asuvien osuus
Lääni Koko väes-

töstä 
Pienituloisista koti-
talouksista 

Autottomista Yli 65-vuotiaista 

Lappi 27 24 19 25 
Oulu 26 23 18 26 
Itä-Suomi 29 23 18 28 
Länsi-Suomi 32 25 20 29 
Etelä-Suomi 26 19 15 24 
Yhteensä 29 23 18 27 
  
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella noin 29 prosenttia väestöstä asuu kauempana kuin noin 
puolen kilometrin etäisyydellä runkoliikennepalveluista. Suhteellisesti eniten runkoliiken-
nepalvelujen ulkopuolelle on väestöä Länsi-Suomen läänissä ja suhteellisesti vähiten Ete-
lä-Suomen ja Oulun lääneissä. 

Väestö ja kotitaloudet yli puolen kilometrin päässä 
runkoliikenteen palveluista

26 %
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Kuva 15. Yli puolen kilometrin päässä runkoliikenteen palveluista asuva väestö lääneit-
täin, tarkastelu 500 m x 500 m. 
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Yli 65-vuotiaista asuu kauempana kuin noin puolen kilometrin päässä runkoliikenteen pal-
veluista noin 27 prosenttia. Autottomista kotitalouksista noin 18 prosenttia on kauempana 
kuin noin puolen kilometrin päässä runkoliikenteen palveluista. Pienituloisista kotitalouk-
sista noin 23 prosenttia sijoittuu kauemmaksi kuin noin puolen kilometrin päähän runkolii-
kenteen palveluista. Länsi-Suomen läänissä on lääneistä suhteellisesti eniten pienituloi-
sia, liikenteen ulkopuolelle jääviä kotitalouksia ja Etelä-Suomen läänissä  vähiten. 
 

Yli puolen kilometrin päässä runkoliikenteen palveluista 
sijaitsevien autottomien kotitalouksien väestön ikärakenne
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alle 18-vuotiaat 18-64 v. 65 v. -
 

Kuva 16. Etäällä runkoliikenteen palveluista olevien autottomien kotitalouksien väestön 
ikärakenne, tarkastelu 500 m x 500 m. 
 
Yli puolen kilometrin päässä runkoliikenteen palveluista asuu noin 63 000 yli 65-vuotiasta 
autotonta henkilöä. Lääneittäin tarkasteltuna etäällä liikennepalveluista asuvien autottomi-
en kotitalouksien väestöstä yli 65-vuotiaita on suhteellisesti eniten Itä-Suomen läänissä ja 
suhteellisesti vähiten Etelä-Suomen läänissä (kuvat 16 ja 17).  
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Kuva 17. Etäällä runkoliikenteen palveluista oleva väestö ikäryhmittäin, tarkastelu 500 m 
x 500 m. 
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6.2 Ostoliikenteen merkitys runkoliikenteen kattavuuteen 
 
Lääninhallitukset täydentävät ostoliikenteellä joukkoliikennepalveluiden tarjontaa sellaisilla 
alueilla, joilla pelkästään lipputuloperusteisella liikenteellä ei pystytä tarjoamaan yhteis-
kunnan näkökulmasta tarkasteltuna riittävää palvelutasoa. Lääninhallituksen ostojen pai-
nopisteenä on kuntarajat ylittävä liikenne. Pääosa ostoista kohdistuu sellaisille reiteille, 
joilla on myös lipputuloilla hoidettua joukkoliikennetarjontaa. Tällöin ostoliikenteen tarkoi-
tuksena on paikata aikataulukentässä olevia aukkoja. Lääninhallitusten ostoliikennettä 
kohdistuu myös sellaisille tiejaksoille, joilla lääninhallituksen ostoliikenne on ainoa julkisen 
liikenteen palvelu. Kuvassa 18 on esitetty lääneittäin se väestönosa, joka on pelkästään 
ostoliikenteenä tuotettujen runkoliikennepalveluiden varassa, eli asuu alueilla, jossa ei ole 
lääninhallitusten ostaman joukkoliikenteen lisäksi lainkaan linjaliikennettä. 
 
Tämän tarkastelun valossa ostoliikenteen merkitys joukkoliikenteen kattavuuden paran-
tamisessa on suurin Itä-Suomen läänissä. Tarkastelu on tehty kevään 2004 linjastosta. 
Syksystä 2004 Itä-Suomen läänissä karsittiin 115 ostoliikenteen vuoroa, eli lähes 30 pro-
senttia ostoliikenteen tarjonnasta. Karsinnat kohdistuivat pääasiassa heikoimmin kuormit-
tuneihin vuoroihin, eli näin ollen ostoliikenteen merkitys joukkoliikenteen runkoliikenteen 
verkon kattavuuteen ei ole enää Itä-Suomessa näin suuri. Sopeuttaminen on siis tältä osin 
tasannut Itä-Suomen ja muiden läänien välistä eroa. 
 

Vain ostoliikenteen varassa oleva väestö ja kotitaloudet
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Kuva 18. Vain ostoliikenteen varassa oleva väestö ja kotitaloudet keväällä 2004, tarkaste-
lu 500 m x 500 m. 
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6.3 Kutsujoukkoliikenteen merkitys joukkoliikenteen saavutettavuuteen 
 
Joustavareittiset palveluliikenteet ja kutsujoukkoliikenne parantavat joukkoliikenneverkon 
kattavuutta ja joukkoliikenteen saavutettavuutta oleellisesti. Kunnissa, joissa on koko kun-
nan kattava kaikille avoin kutsujoukkoliikenne, on periaatteessa 100 prosenttia väestöstä 
joukkoliikennepalvelujen piirissä ainakin jonakin viikonpäivänä. Jos oletetaan, että kevääl-
lä 2004 käytössä olleilla kutsujoukkoliikenteellä saavutetaan koko kunnan väestö, muuttuu 
joukkoliikenneverkon peitto lääneittäin kuvan 19 mukaisesti.  
 
Kutsujoukkoliikenteen vaikutus peruspalvelutasoisen joukkoliikenteen saavutettavuuden 
parantumiseen on merkittävä. Itä-Suomen läänissä 62 kunnasta 11 toimii kutsujoukkolii-
kenne, joka on periaatteessa kaikkien kuntalaisten käytössä. Nämä järjestelmät vähentä-
vät julkisen liikenteen ulkopuolella olevien määrän läänissä noin puoleen verrattuna tilan-
teeseen, jossa tarjolla olisi vain alueella nyt olevat linja- ja ostoliikenteen palvelut. Kutsu-
joukkoliikenne parantaa siis tehokkaasti juuri kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
palvelua. 
 

Runkoliikenteen ulkopuolelle jäävä väestö ja kotitaloudet, 
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Kuva 19. Yli puolen kilometrin  päässä liikennepalveluista asuvan väestön ja kotitalouksi-
en osuus, kun on oletettu MPK-kunnissa joukkoliikenteen saavutettavuudeksi 100 pro-
senttia, tarkastelu 500 m x 500 m. 
 
6.4 Runkoliikenteen ajallinen kattavuus 
 
Linjaliikenteen väheneminen on aiheuttanut sen, että yhä useampi kunta on iltaisin ja vii-
konloppuisin kokonaan ilman julkisen liikenteen palveluita. Kuvassa 20 on esitetty ne kun-
nat, joista puuttuu julkisen liikenteen palvelut viikonloppuisin. Yhteensä tällaisia kuntia on 
10 kappaletta. Pelkästään lääninhallituksen ostoliikenteen varassa on 16 kuntaa. 
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Kunnat, joissa paikallisliikennettä

Valtatie

Kunnat, joissa viikonloppuisin 
(LA-SU) vain ostettuja
joukkoliikennepalveluja

Kunnat, joiden kuntakeskukset
ilman runkoliikenteen palveluja 
viikonloppuisin (LA-SU)

 
Kuva 20. Kunnat, jotka ovat kokonaan ilman julkisen liikenteen palveluita viikonloppuisin 
(lähde: Vallu-rekisteri). 
 
Kuvassa 21 on esitetty ne kunnat, joista puuttuvat runkoliikenteenpalvelut arki-iltaisin klo 
18 jälkeen.  
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Valtatie

Kunnat, joissa paikallisliikennettä

Kunnat, joiden kuntakeskukset 
ilman runkoliikenteen palveluja 
arki-iltaisin klo 18 jälkeen

 
Kuva 21. Kunnat (31 kpl), joista puuttuvat runkoliikenteen palvelut arki-iltaisin klo 18 jäl-
keen. (lähde: Vallu-rekisteri, Matkahuollon aikataulut) 
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6.5 Suosituksia mittareiden kehittämisestä 
 
Joukkoliikennepalvelujen tasapuolisuuden arvioimisessa vaikeuden on muodostanut val-
takunnallisen tiedon puuttuminen kuntien ostamista liikennepalveluista. Ilman tätä tietoa 
on mahdotonta arvioida joukkoliikennepalveluiden alueellista ja sosiaalista tasa-arvoa 
käyttäjän näkökulmasta ja arviointi keskittyy siihen, että jaetaanko valtion ostamia joukko-
liikennepalveluja tasapuolisesti maan eri osiin ja eri väestöryhmille. 
 
Jatkossa ongelma on korjaantumassa valtakunnallisen aikatauluportaalin myötä. Aikatau-
luportaaliin on tarkoitus saada tieto kaikista säännöllisellä aikatauluilla liikennöitävistä 
joukkoliikennepalveluista, myös kuntien ostamista kaikille avoimista vuoroista. Kutsujouk-
koliikenteen aikataulut puuttuvat portaalista, mutta tiedot kutsujoukkoliikenteen olemassa-
olosta ja tilausnumerosta löytyvät portaalista. Tästä huolimatta menettelyä kuntien ostolii-
kenteisiin liittyvän tiedon toimittamiseksi lääninhallituksille tulisi kehittää. Nykyisin läänin-
hallitukset pyytävät kunnilta kaikilla avoimen joukkoliikenteen reittejä ja aikatauluja kuntien 
ostoliikenteen rahoituskyselyn yhteydessä kerran vuodessa. Varsin harva kunta kuiten-
kaan toistaiseksi liittää pyydettyjä tietoja rahoitusilmoitukseen. 
 
Linja- ja ostoliikenteen sekä palveluliikenteen ajokilometrien, matkustajamäärien ja lippu-
järjestelmien kattavuuden lisäksi tulisi peruspalvelutasoisen julkisen liikenteen tarjonnan 
kehittymistä mitata seuraavilla mittareilla sekä seutukunnittain, lääneittäin että koko valta-
kunnan tasolla: 
 
- Säännöllisen joukkoliikenteen alueellinen kattavuus  

• kriittisenä tekijänä joukkoliikennepalvelujen piirissä olevan väestön määrä 
(asutus keskittyy, joukkoliikenneverkon kattavuus tieverkosta voi siis heikentyä 
vähitellen ja silti nykyinen palvelutaso saavutetaan)  

• ostoliikenteen merkitys väestölle (väestönosa, joka on pelkästään lääninhalli-
tuksen ostamien liikennepalveluiden varassa) 

- Säännöllisten joukkoliikennepalveluiden ajallinen kattavuus julkisen liikenteen alueelli-
sella liikenneverkolla 

• peruspalvelutasotavoitteiden ajallinen toteutuminen 

- Joukkoliikennepalvelujen ulkopuolella olevien autottomien kotitalouksien määrä 

• tämä ryhmä aiheuttaa todennäköisesti eniten lisätarpeita sosiaalitoimen henki-
lökuljetusten järjestämiseen 

- Kutsujoukkoliikenteen piirissä olevan väestön ja vanhusväestön määrä 

• tavoitteena tulee olla selkeä kasvu vuosittain 

- Palveluliikenteen piirissä olevan vanhusväestön määrä 

• tavoitteena tulee olla selkeä kasvu vuosittain 

- Kuntien välillä työmatkoja palvelevien joukkoliikenneyhteyksien määrä suhteessa pen-
delöijien määrään 

- Kaupunkiseuduilla yhteyksien lukumäärä ja aikataulutus maaseutukuntien ja keskus-
kaupungin välillä (yhteysvälitarkastelu). 
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7 TAVOITTEELLINEN PERUSPALVELUTASO 
 
7.1 Peruspalvelutason määrittely 

 
Kuntakeskusten ja muiden isojen taajamien välisessä liikenteessä turvataan työ-, opiskelu 
ja liityntämatkojen tarpeita palvelevat yhteydet sekä asiointimahdollisuudet kuntakeskuk-
sista ja merkittävimmistä taajamista alueen keskuskaupunkiin ja seutukunnallisesti tärkei-
siin palvelukeskuksiin. Julkisen liikenteen palvelut muodostavat kattavan alueellisen lii-
kenneverkon.  
 
Seutukuntien ja kuntien sisäisessä liikenteessä järjestetään peruspalveluihin liittyvät kulje-
tukset kustannustehokkaasti ja turvallisesti sekä tarjotaan riittävät asiointiyhteydet autot-
tomille kuntalaisille.  
 
Määritetty julkisen liikenteen peruspalvelutaso on tavoite, ei subjektiivinen oikeus. Yhteis-
kunta hankkii vain sellaisia julkisen liikenteen palveluja, joille on käyttäjiä. 

 
 
 

7.2 Tavoitteellisen peruspalvelutason turvaavat toimenpiteet 
 

 
1. Turvataan kattava alueellinen julkisen liikenteen verkko 

Kuntien välisessä liikenteessä pyritään turvaamaan aikataulun mukaiset säännölliset 
runkoliikenteen palvelut tärkeimmillä reiteillä. Tavoitteena on, että alueellinen liikenne-
verkko kattaa kaikki kuntien kuntakeskukset4 tai muut merkittävimmät taajamat ja nii-
den väliset yhteydet. Liikenneverkon kattavuus suhteessa väestöön pyritään ylläpitä-
mään nykyisessä laajuudessa. Tavoitteena on, että alueellinen julkisen liikenteen 
verkko tyydyttää 
- kuntien välisten opiskelumatkojen tarpeet  
- kuntien välisen työssäkäynnin tarpeet  
- pitkämatkaiset (keskuskaupunkeihin suuntautuvat) asiointiyhteydet. 
- runkoliikenne toimii runkona pitkämatkaisissa Kelan kuljetuksissa. 
Niillä alueilla, joilla on työ- ja opiskelumatkoja palvelevaa vuorotarjontaa, tarjotaan 
säännöllisesti matkustaville asiakashinnaltaan edullisia lippujärjestelmiä. 

 
2. Kehitetään kuntien sisäistä liikennettä  

Kuntien sisäisessä liikenteessä turvataan joustavat, alueellista liikenneverkkoa täyden-
tävät, eri käyttäjäryhmille sopivat asiointi- ja liityntäyhteydet sekä koululaisten kuljetuk-
set. Kuntien sisäisellä liikenteellä täydennetään alueellista liikenneverkkoa ja mahdol-
listetaan nykyisin erilliskuljetuksina hoidettavien kuljetusten yhdistely.  
 
Kunnan sisäiset asiointi- ja liityntäyhteydet ovat ensisijaisesti esteettömiä, kaikkia käyt-
täjäryhmiä palvelevia yhteyksiä. Seutukuntien ja kuntien sisäisellä joukkoliikenteellä on 
entistä tärkeämpi tehtävä lakisääteisten kuljetusten hoidossa. Tavoitteena on, että kai-
killa on mahdollisuus asioida kuntakeskuksessa tai muussa palvelukeskuksessa vä-
hintään kaksi kertaa viikossa.  

 

                                                 
4 Kuntakeskuksen tai muun/muiden kunnan merkittävimpien kaupallisten keskusten 
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3. Luodaan sujuvia julkisen liikenteen matkaketjuja  
Jokaisesta kuntakeskuksesta tulee olla mahdollista liittyä julkisella liikenteellä valta-
kunnalliseen busseilla, junilla tai lentokoneilla hoidettuun kaukoliikenteen verkkoon. 
Vähimmäistavoite on liityntämahdollisuuden tarjoaminen tarvitsijoille arkisin ja viikon-
loppuisin vähintään perjantai-iltaisin ja sunnuntai-iltaisin tai maanantaiaamuisin.  
Liityntäyhteydet järjestetään matkojenyhdistelykeskuksen välittämänä kutsujoukkolii-
kenteenä silloin kun käyttäjämäärät eivät riitä säännöllisillä aikatauluilla ja reiteillä lii-
kennöitävien liityntäyhteyksien järjestämiseen. 

 
4. Varmistetaan, että yksikään joukkoliikenteen matka ei jää tekemättä tiedon puut-

teen vuoksi  
Tieto joukkoliikennepalveluista tulee olla kaikkien saatavilla ja koskea koko matkaket-
jua. Haja-asutusalueiden liikennepalveluista tiedotetaan asukkaille sellaisilla keinoilla, 
että tieto on asukkaiden saavutettavissa. 
- Valtakunnallinen aikatauluportaali kokoaa kaikki tiedot sähköiseen muotoon 
- Lisäksi tarvitaan paperisia, seudullisia yhdistelmäaikatauluja. 

 
5. Suunnitteluyhteistyön kehittäminen 

Eri osapuolten välistä seutukunnallista suunnitteluyhteistyötä kehitetään. Asukkaille 
tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa alueensa joukkoliikennepalveluihin. Kunnat, läänin-
hallitukset ja liikenteenharjoittajat määrittelevät joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 
ja ottavat niitä määritellessään huomioon alueiden ominaispiirteistä johtuvat paikalliset 
tarpeet. Alueellisessa palvelutasotavoitteiden suunnitteluprosessissa kuullaan asuk-
kaiden toiveita. Joukkoliikennepalvelujen tarjonta sidotaan riittäviin käyttäjämääriin. 

 
6. Liikennepalveluihin osoitettu julkinen rahoitus käytetään mahdollisimman te-

hokkaasti 
Käytettävissä olevalla rahoituksella tarjotaan mahdollisimman hyvä julkisen liikenteen 
palvelutaso. Julkisen liikenteen palveluja kehitetään niin, että ne tyydyttävät myös ai-
emmin yksittäiskuljetuksiin oikeutettujen matkustajien tarpeita. Julkisen sektorin sisällä 
rahoitus jakautuu tarkoituksenmukaisesti. Peruspalvelutasoisen julkisen liikenteen ra-
hoitus kohdennetaan alueellisesti ja sosiaalisesti tasapuolisesti. Yhteiskunta hankkii 
vain sellaisia julkisen liikenteen palveluja, joille on käyttäjiä. 
 

 
 
7.3 Peruspalvelutason turvaavien toimenpiteiden toteutus 
 
7.3.1 Kattavan alueellisen liikenneverkon turvaaminen 
 
Runkoliikenteen verkosta pääosa on lipputulojen varassa toimivaa liikennettä. Runkolii-
kenteen verkon turvaamisen kannalta tärkeintä on vahvistaa lipputuloilla toimivan liiken-
teen toimintaedellytyksiä. Tehokkaimmat keinot tässä ovat matkustamisen tukeminen (lip-
pujärjestelmät) sekä kuljetusten mahdollisimman tehokas yhdistely olevaan runkoliiken-
teeseen. Liikenteen ostoilla täydennetään lipputuloilla harjoitettavan liikenteen verkkoa ja 
varmistetaan peruspalvelutason toteutuminen käyttäjäryhmittäin seuraavasti: 
 
Opiskeluyhteydet 
 
Jos kunnassa ei ole lukiota ja/tai muuta toisen asteen oppilaitosta, järjestetään julkisen lii-
kenteen yhteys lähikunnan oppilaitokseen. Lisäksi muihin alueellisesti merkittäviin oppilai-
toksiin järjestetään kouluvuoden aikana opiskelijoita palvelevia yhteyksiä.  
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Kouluvuoden aikana järjestetään alueen kuntakeskuksista keskuskaupunkiin suuntautuvia 
työssäkäyntiyhteyksiä täydentäen opiskelijoita palvelevat yhteydet tärkeimpiin oppilaitok-
siin. Menoyhteys järjestetään aamulla kello 8:ksi tai 9:ksi ja paluuyhteys joko klo 14:n tai 
15:n jälkeen. 
 
Työssäkäyntiyhteydet 
 
Vähimmäistavoite on järjestää ympäri vuoden arkipäivisin vähintään työssäkäyntiyhteys, 
joka on perillä aamulla ennen klo 8 (tai klo 7) ja paluuyhteys, joka lähtee klo 16-17 (tai 15-
17) välillä. Vähimmäistavoite tulee toteuttaa vähintään kunnissa joiden välillä on yli 100 
pendelöijää ja joiden kuntakeskusten välinen matka kestää julkisessa liikenteessä alle 
tunnin. Työssäkäyntiyhteyksissä otetaan huomioon mahdollisista paikkakuntakohtaisista 
eroista johtuvat erityispiirteet työssäkäyntiajoissa.  
 
Kuntaparin välisten pendelöijien lukumäärän ja kysynnän kasvaessa parannetaan työssä-
käyntiyhteyksien tarjontaa niin, että tarjolla on useita yhteyksiä sekä aamulla että iltapäi-
vällä. Kaupunkiseuduilla naapurikunnista keskuskaupunkiin julkisilla liikenteellä tulevia 
työssäkävijöitä palvellaan suorilla, tärkeimpiin työpaikkoihin jatkavilla yhteyksillä kysynnän 
mukaan. 
 
Pitkämatkaiset (keskuskaupunkeihin suuntautuvat) asiointiyhteydet 
 
Arkisin järjestetään kuntakeskuksista keskuskaupunkiin tai muuhun seudullisesti merkittä-
vään palvelukeskukseen asiointiyhteys päivittäin. Perilläoloaika on 1-4 tuntia. 
 
Kelan korvaamat pitkät matkat 
 
Alueellinen liikenneverkko muodostaa rungon pitkämatkaisille Kelan kuljetuksille. Alueelli-
sen liikenneverkon säilymisen varmistamiseksi yhdistellään mahdollisimman tehokkaasti 
matkoja runkoliikenteellä hoidettavaksi. Kelan maksamien kuljetusten yhdistely runkolii-
kenteeseen vaatii matkapalvelukeskusten verkon kehittämistä sekä riittäviä, pitkämatkai-
sia runkoliikenteen palveluita täydennettynä syöttöliikenteellä.  
 
Runkoliikenteen hyödynnettävyyttä Kelan korvaamissa kuljetuksissa parannetaan viemäl-
lä tärkeimmät maakunnista keskuskaupunkeihin tulevat, Kelan matkojen matkaketjun run-
ko-osan muodostavat vuorot suoraan perille kohteeseen, kuten keskus- tai aluesairaaloi-
hin tai kuntoutuslaitoksiin. Runkoliikenteen esteettömyyttä kehitetään. Vaihtojen sujuvuut-
ta ja turvallisuutta parannetaan niin, että liikennevälineestä toiseen vaihdettaessa vaihto 
tapahtuu suoraan ovelta ovelle, eikä matkustajan tarvitse jäädä vaihtotilanteessa yksin.  
 
 
7.3.2 Kuntien sisäisen liikenteen kehittäminen 
 
Tavoitteena on, että kaikilla, myös autottomilla kuntalaisilla, on mahdollisuus asioida kun-
takeskuksessa tai muussa palvelukeskuksessa vähintään kaksi kertaa viikossa. Asioin-
timatkan peruspalvelutaso tarkoittaa sitä, että kuntalainen voi tehdä tarvittavan asiointi-
matkan jollakin kulkumuodolla niin, että perilläoloaika asiointikohteessa tapahtuu liikkei-
den aukioloaikaan ja on kohtuullinen (noin 1-4 h). Kuntien sisäisiä julkisen liikenteen pal-
veluja tulee kehittää myös runkoreittien ulkopuolella. Käytännössä tämä tarkoittaa palvelu-
liikenteen lisäämistä ja niiden kutsuominaisuuksien parantamista sekä kutsuohjattuja asi-
ointitaksipalveluja siellä, missä palveluliikenteelle ei katsota saatavan riittävästi käyttäjiä. 
Kunnat asettavat tarjoamilleen kutsuohjatuille asiointipalveluille vähimmäiskäyttäjärajan, 
jonka ylittyessä asiakkaat maksavat omavastuun ja kunta korvaa yrittäjälle erotuksen. 
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Asiakkaan maksuosuus voi olla vastaavan pituisen joukkoliikennematkan lipun hinta tai 
muu kunnan määrittelemä kohtuullinen taksa.  
 
Kunnan sisäisessä liikenteessä työmatkat voi tehdä julkisella liikenteellä runkoliikenteen 
reittien varsilta silloin, kun ko. välillä on pidempi kuntakeskusten välistä työssäkäyntiä pal-
velevat työmatkayhteys. Muuten kuntien sisäinen työssäkäynti tapahtuu henkilöautolla tai 
kevytliikennettä käyttäen. Poikkeuksena tulee tarkastella pinta-alaltaan suuria kuntia, jois-
sa on merkittäviä työpaikkoja.  
 
Koulukuljetukset hoidetaan vähintään lain määrittämällä minimitasolla. Koulukuljetusten 
järjestämisessä hyödynnetään kuntien välistä runkoliikennettä, kuntien ostamaa, kaikille 
avointa joukkoliikennettä sekä palveluliikennettä. Koulukuljetukset hoidetaan suljettujen ti-
lausajojen sijaan ensisijaisesti kaikille avoimena joukkoliikenteenä linja-autoilla, pikkubus-
seilla tai tilatakseilla. Erityisesti niillä alueilla, joilla ei ole muita julkisen liikenteen palveluja, 
avataan koulukuljetukset myös muille matkustajille varaamalla heitä varten muutama is-
tumapaikka.  
 
Palveluliikenteillä tulee olemaan yhä suurempi merkitys kuntien sisäisten liikenteen hoi-
dossa. Palveluliikenteitä kehitetään yhä paremmin myös sosiaalitoimen kuljetuksia palve-
leviksi. Kunnat tehostavat sosiaalitoimen kuljetusten ohjaamista soveltuvin osin palvelulii-
kenteeseen. 
 
Kelan kuljetuksia yhdistellään soveltuvin osin muuhun joukkoliikenteeseen myös kuntien 
sisäisessä liikenteessä. Kelan kuljetusten ketjuttaminen runkoliikenteeseen mahdolliste-
taan esteettömien, kuntien sisäisten syöttöyhteyksien avulla. Kuntien palveluliikenteitä ke-
hitettäessä otetaan huomioon liikenteen soveltuvuus myös Kelan kuljetusten hoitoon.  
 
7.3.3 Julkisen liikenteen matkaketjujen kehittäminen 
 
Julkisella liikenteellä tehtävät matkaketjut5 mahdollistetaan turvaamalla vähintään kunta-
keskusten yhteydet valtakunnalliseen busseilla, junilla ja lentokoneilla hoidettuun kaukolii-
kenteen verkkoon. Jokaisesta kuntakeskuksesta tulee olla mahdollisuus saavuttaa julki-
sella liikenteellä pitempimatkainen yhteys (kaukoliikenteen bussivuoro, juna tai lentoyhte-
ys) arkipäivisin ja lisäksi viikonloppuisin vähintään perjantai-iltaisin ja sunnuntai-iltaisin tai 
maanantaiaamuisin. Liityntäyhteydet järjestetään matkapalvelukeskuksen välittämänä 
kutsujoukkoliikenteenä silloin, kun käyttäjämäärät eivät riitä säännöllisillä aikatauluilla ja 
reiteillä liikennöitävien liityntäyhteyksien ylläpitämiseen. 
 
Kuntien sisäisiä liityntäyhteyksiä kehitetään sovittamalla kunnan sisäisen liikenteen ja pi-
tempimatkaisen liikenteen aikatauluja yhteen ja tiedottamalla jatkoyhteyksistä. Liityntäyh-
teyksiä kehitetään esteettöminä.  

 
7.3.4 Tiedottamisen kehittäminen 

 
Tavoitteena on varmistaa, että yksikään joukkoliikenteen matka ei jää tekemättä tiedon 
puutteen vuoksi. Tieto joukkoliikennepalveluista tulee olla kaikkien saatavilla ja koskea 
koko matkaketjua. Haja-asutusalueiden liikennepalveluista tiedotetaan asukkaille sellaisil-
la keinoilla, että tieto on asukkaiden saavutettavissa. 

                                                 
5 Matkaketjulla tarkoitetaan tässä tarkkaan ottaen eri kulkumuodoilla tehtävistä osamatkoista muo-
dostuvaa matkaa, esimerkiksi matka kotoa kutsujoukkoliikenteellä rautatieasemalle – runkomatka 
junalla – jatkoyhteys paikallisliikenteellä. Matkaketju eroaa käsitteenä mallitarkasteluissa käytettä-
västä matkaketju-termistä. 
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Valtakunnallinen aikataulu- ja reitityspalvelu kokoaa kaikki tiedot sähköiseen muotoon se-
kä tarjoaa matkaketjujen reitityspalvelun. Tämän lisäksi tarvitaan seudullisia, paperisia ai-
kataulukoosteita.  
 
7.3.5 Suunnitteluyhteistyö 
 
Viranomaisten sekä liikenteenharjoittajien ja viranomaisten välisen yhteistyön kehittämi-
nen 
 
Lääninhallitusten, kuntien, Kelan ja liikenteenharjoittajien välistä yhteistyötä liikennepalve-
lujen tarjonnan suunnittelussa kehitetään. Kuntien yhteistyöllä pyritään seutukunnallisten 
tarpeiden huomioonottamiseen. Kunnat, lääninhallitukset, Kela ja liikenteenharjoittajat yh-
teistyössä määrittelevät joukkoliikenteen alueelliset palvelutasotavoitteet ja ottavat niitä 
määritellessään huomioon alueiden ominaispiirteistä johtuvat paikalliset tarpeet. 
 
Alueellisten palvelutasotavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja palvelu-
tasotavoitteet päivitetään tarpeen mukaan, mieluiten vuosittain. Palvelutasotavoitteiden to-
teutumista tulee seurata sekä seudullisesti että kuntakohtaisesti. Seurannassa keskeinen 
sija on ostoliikenteen palvelujen käytön seuraamisella, joka edellyttää ostoliikenteen mat-
kustajamäärätietojen tarkkaa seurantaa ja tilastointia yhteistyössä liikenteenharjoittajien ja 
kuntien tai lääninhallitusten välillä.  
 
Käyttäjien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 
 
Asukkaille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa alueensa joukkoliikennepalveluihin: 
 
1. Palvelutason suunnitteluvaiheessa 
 
Alueellista palvelutasotavoitteiden suunnitteluprosessia kehitetään yhä paremmin asuk-
kaiden näkemyksiä kuulevaksi. Palvelutasotavoitteiden määrittelyyn liittyvää kuulemisme-
nettelyä kehitetään niin, että asukkaat voivat ottaa osaa valintojen tekemiseen. Käytän-
nössä asukkaiden kuuleminen voidaan tehdä kyselyllä, jossa tarjotaan erilaisia vaihtoeh-
toja alueen joukkoliikennepalvelujen järjestämiseen käytettävissä olevan määrärahan puit-
teissa. Kysely voidaan toteuttaa suoraan asukkaille tai esim. kylä- tai asukasyhdistysten 
kautta. Kyselyn toteuttamisesta vastaavat palvelutasotavoitteita määrittelevät kunnat. 
 
2. Ostoliikenteessä 
 
Ostoliikenteeseen liittyen kehitetään asiakkaiden kuulemista. Yksi tapa kehittää kuulemis-
ta olisi lääninhallitusten www-sivujen täydentäminen niin, että sivuilla kerrottaisiin kyseisen 
lääninhallituksen ostoliikenteeseen käytettävissä oleva rahoitus sekä ostetut vuorot esi-
merkiksi alueittain/kaupunkiseuduittain. Asiakkaille annettaisiin mahdollisuus esittää osto-
liikenteeseen liittyviä kommentteja ja rajattuja toiveita internetin kautta. Palvelun kehittä-
minen edellyttää tarkempaa suunnittelua ja koekäyttöä jollakin kaupunkiseudulla.  
 
3. Liikenteen lakkautuksiin liittyen 
 
Vuorojen lakkauttamiseen liittyvää päätöksentekoa kehitetään niin, että lakkautusuhan 
alaisissa vuoroissa suoritetaan viikon ajan asiakaskysely. Kyselyssä kerrotaan matkusta-
jille, että vähäisen käytön ja/tai määrärahan niukkuuden vuoksi ko. liikenne on vaarassa 
lakkautua. Asiakkailta kysytään matkan lähtö- ja määräpaikkaa, matkan tarkoitusta ja ai-
kataulusidonnaisuutta, kyseessä olevan vuoron käyttötiheyttä sekä vaihtoehtoista matkus-
tustapaa vuoron mahdollisesti lakkautuessa.  
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Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa korvaavia liikenteen järjestelyjä varten. Matkustaji-
en kuuleminen tulisi tehdä sekä ostoliikennettä lakkautettaessa että linjaliikenteen liiken-
nöintivelvoitteiden lakkautuksista päätettäessä. Kyselyn toteuttamisesta vastaavat läänin-
hallitukset yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriö laatii tar-
koitusta varten valmiin kyselylomakkeen. Kyselyn vastaukset toimitetaan kunnille tiedoksi 
lausuntojen antamista varten. Tavoitteena on saada päätöksenteon tueksi valtakunnan 
tasolla tietoa siitä, miten liikenteen lakkautukset ovat käyttäjien matkustusmahdollisuuksiin 
vaikuttaneet. 
 
4. Matkustajien motivointi palveluiden käyttöön 
 
Matkustajia motivoidaan käyttämään joukkoliikennepalveluita, eli sidotaan palvelun tar-
joaminen käyttäjämääriin ja tiedotetaan siitä asukkaille. Esimerkiksi kylille tarjottavassa 
asiointi- ja palveluliikenteessä tulee kyläläisiä jo lähtökohtaisesti informoida, että palvelu 
hankitaan niin kauan kun sillä on riittävä määrä käyttäjiä. Esimerkiksi kutsupohjaisessa 
asiointiyhteyksissä minimikuormatavoite voi olla 2-3 matkustajaa. 
 
7.3.6 Kustannustehokkuuden parantaminen 
 
Määrärahan tehokas käyttö edellyttää matkojenyhdistelyn kehittämistä, yhteistyön lisää-
mistä eri tahojen välillä sekä joukkoliikenteen osaamisen jatkuvaa kehittämistä käytän-
nössä työtä tekevien keskuudessa mm. kunnissa kuljetusten käytännön suunnittelussa ja 
Kelassa paikallistasolla. 
 
Julkisen liikenteen rahoitusta tarkastellaan kokonaisuutena, jossa huomioidaan eri rahoit-
tajatahojen (valtio, kunnat, Kela) kuljetuspalveluihin käyttämä rahoitus. Tavoitteena on, et-
tä käytettävissä olevalla rahoituksella pystytään tarjoamaan mahdollisimman hyvä julkisen 
liikenteen palvelutaso mahdollisimman monelle käyttäjälle. Julkisen sektorin sisällä rahoi-
tus jakautuu tarkoituksenmukaisesti eri rahoittajatahojen välillä niin, että eri tahojen kan-
nattaa kehittää rahoittamiensa kuljetuspalveluiden palvelutasoa ja kustannustehokkuutta.  
 
Peruspalvelutasoisen julkisen liikenteen rahoitus kohdennetaan alueellisesti ja sosiaali-
sesti tasapuolisesti. Kaupunkien ulkopuolella lähtökohtana on peruspalvelutason turvaa-
minen ensiksi koko maahan ja sen jälkeen parempien palveluiden tuottaminen niille alueil-
le, joilla palveluille on eniten kysyntää. 

 
Julkisen liikenteen palveluja tarjotaan vain tarpeeseen eli kun palveluille on käyttäjiä. 
Joukkoliikennepalveluiden ostaminen sidotaan käyttäjämääriin. Lähtökohtana on, että lää-
ninhallitukset eivät osta säännöllistä liikennettä, jonka keskikuorma jää alle 1 matkusta-
jaa/km (matkustajakm/linjakm) koko vuoroparia tarkasteltaessa6. Matkustajamäärätavoit-
teen sitominen keskikuormaan asettaa vaatimuksia reittisuunnittelulle. Tavoitteena on 
suunnitella ja ostaa joukkoliikennevuoroja, jotka joko kuormittuvat tasaisesti koko matkalta 
tai keräävät niin ison maksimikuorman jollakin lyhyellä jaksolla, että se riittää ylläpitämään 
pidempimatkaisen vuoron keskikuorman riittävänä. Heikommin kuormitettujen vuorojen 
reittiä kehitetään (lyhennetään tarpeettomilta osin) tai vuoroja muutetaan kutsujoukkolii-
kenteeksi, jolloin ne voidaan liikennöidä tarpeen mukaan.  

                                                 
6 Yhden matkustajan keskikuorma vuoroparilla tarkoittaisi esimerkiksi 100 km mittaisella (molem-
mat suunnat yhteensä) vuoroparilla seuraavaa: 

- 1 matkustaja on kyydissä meno ja paluumatkan 
- menomatka (50 km) ajetaan tyhjänä, paluumatkalla on kaksi matkustajaa koko matkan 
- sekä meno- että paluumatkalla kaksi matkustajaa tekee 25 km mittaisen matkan  
- sekä meno- että paluumatkalla 5 matkustajaa tekee 10 km mittaisen matkan  
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7.4 Herkkyystarkastelua 
 
7.4.1 Lähtökohdat 
 
Alueellisen joukkoliikenneverkon peruspalvelutaso on määritetty koskemaan arkisin ta-
pahtuvia työ- ja opiskelumatkoja, asiointiyhteyksiä sekä liityntäyhteyksiä. Seuraavassa on 
esitetty kustannusarvioita siitä, jos peruspalvelutasoon sisällytettäisiin kuuluvaksi myös 
viikonlopun yhteydet ja/tai arki-illan hyvinvointimatkat. 
 
Viikonloppuyhteyksien sisällyttämistä peruspalvelutasoon puoltaisi toisaalta viikonlopun 
asiointitarpeet ja toisaalta työelämän muutoksista johtuvat työmatkaliikenteen tarpeet. Il-
tayhteyksien hankkimista puoltaisi näkemys siitä, että jos julkista liikennettä ei ole käytet-
tävissä perheen/asukkaiden vapaa-ajan hyvinvointimatkoihin, henkilöauton hankinta on 
pakollista ja sitä käytetään myös kaikkiin muihin mahdollisiin liikkumistarpeisiin. Toisaalta 
hyvinvointimatkoja varten tarjottavien joukkoliikennepalveluiden vaikuttavuus on paras 
kaupunkiseuduilla, joissa palvelutaso on tavoitetasolla.  
 
Lähtökohtana on määritellyn peruspalvelutason toteuttaminen ensiksi koko maahan ja sen 
jälkeen rahoituksen kohdentaminen niille alueille, joilla sillä saadaan paras vaikuttavuus. 
Liikenteen ostoilla täydennetään linjaliikenteen palveluja niin, että peruspalvelutaso toteu-
tuu siltä osin kuin peruspalvelutasoisilla julkisen liikenteen yhteyksillä on käyttäjiä. Mitä 
alemmaksi peruspalvelutaso määritetään, sitä suurempi osa määrärahasta pystytään 
käyttämään palvelujen parantamiseen tavoitetasolle. 

Määritetyn peruspalvelutason toteuttaminen vaatii lisää rahaa kohdennettavaksi alueel-
listen liikennepalveluiden hankkimiseen. Yhtenä vaihtoehtona on tarkasteltu myös sitä, mi-
tä tapahtuu jos tarvittavaa rahaa peruspalvelutason toteuttamiseen ei saada. 

 
7.4.2 Viikonloppuyhteydet 
 
Jos peruspalvelutasoon oletetaan kuuluvan myös viikonloppuyhteydet, eli edestakaiset 
yhteydet kuntakeskuksista keskuskaupunkiin sekä lauantaisin että sunnuntaisin, tarvitaan 
liikenteen ostamisen lisää rahaa. Jos oletetaan että niihin kuntiin, joissa ei tällä hetkellä 
ole mitään viikonloppuliikennettä, ostetaan kaksi edestakaista viikonloppuyhteyttä joiden 
pituus olisi keskimäärin 50 km, niin kustannukset olisivat vuositasolla 130 000 euroa. Li-
säksi useista kunnista puuttuvat todelliset, käyttökelpoiset viikonloppuyhteydet molempiin 
suuntiin eli todellinen rahoitustarve on arviolta noin 500 000 – 600 000 €. 
 
Lakkautettavaksi haetusta linjaliikenteestä Etelä-Suomen läänissä noin puolet on viikon-
loppuliikennettä. Lakkautukset koskevat kuitenkin suurimmaksi osaksi yhteysvälejä, joilla 
on hyvä tarjonta eli lakkautuksilla ei ole vaikutusta peruspalvelutasoon. Lakkautuksista pe-
ruspalvelutasoa heikentäviä viikonloppuyhteyksiä on vain 1,2 prosenttia. Verrattuna Linja-
autoliiton arvioon 2000 linjaliikennevuoron lakkaamiseen vuosina 2004 - 2005, tarkoittaisi 
tämä 24 viikonloppuvuoron lakkaamista ja em. oletuksilla noin 160 000 euron kustannusta 
vuosittain. Koko maassa todellinen rahoitustarve voidaan olettaa ainakin kaksinkertaiseksi 
eli noin 350 000 €. 
 
Jos viikonloppuyhteydet määritetään peruspalvelutasoksi, arvioidaan tähän tarvittavan ra-
hoitusta noin 700 000 – 1 000 000 euroa/vuosi riippuen siitä, kuinka hyvin nykyisin lipputu-
loilla toimivat viikonloppuvuorot säilyttävät kannattavuutensa. 
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7.4.3 Vapaa-ajanmatkat 
 
Vaihtoehto A: Kaikista kunnista järjestetään iltayhteydet keskuskaupunkiin 
 
Nykyisin ostoliikenteenä ajettavien kuntakeskusten välisten iltayhteyksien kustannukset 
ovat noin kaksi miljoonaa euroa. Pääosa nykyisistä ostetuista iltavuoroista on liityntälii-
kennettä. Kuntakeskusten välisten täydentävien iltayhteyksien järjestäminen koko maahan 
(pois lukien pääkaupunkiseutu) maksaisi arviolta 3,2 miljoonaa euroa mikäli oletetaan, et-
tä esimerkkialueet vastaavat koko maan keskimääräistä palvelutasoa. Kustannukset on 
arvioitu vertaamalla esimerkkialueina toimineiden Kainuun ja Päijät-Hämeen rahoitustar-
vetta väkilukuun suhteutettuna muun maan väkilukuun. 
 
Kustannus sisältää jo peruspalvelutasoksi määritettyjen liikenneyhteyksien kehittämiseen 
käytettävää rahoitusta arviolta 10 prosenttia. Rahoitustarpeeksi voidaan arvioida kuitenkin 
noin kolme miljoonaa euroa/vuosi.  
 
Vaihtoehto B: Iltayhteydet keskuskaupunkiin järjestetään vain niistä kunnista, joiden kun-
takeskuksesta etäisyys keskuskaupunkiin on korkeintaan 50 km.  
 
Kuntakeskusten välisten täydentävien iltayhteyksin järjestäminen koko maahan (pois luki-
en pääkaupunkiseutu) korkeintaan 50 km etäisyydeltä keskuskaupungeita maksaisi arviol-
ta noin miljoona euroa, mikäli oletetaan, että esimerkkialueet vastaavat koko maan keski-
määräistä palvelutasoa. Liityntäyhteyksien osuus on huomioitu. Kustannukset on arvioitu 
vertaamalla esimerkkialueina toimineiden Kainuun ja Päijät-Hämeen rahoitustarvetta väki-
lukuun suhteutettuna muun maan väkilukuun. 
 
 
7.4.4 Minimitaso 

 
Jotta esitetty peruspalvelutaso pystytään toteuttamaan alueellisesti tasapuolisesti, tarvi-
taan julkisen liikenteen palveluihin lisää rahaa. Merkittävimmän osan lisärahoitustarpeesta 
muodostaa mahdollisesti lähitulevaisuudessa lakkautuvien linjaliikenteen palveluiden 
hankkiminen ostoliikenteenä. Mahdollisesti lakkautuvat, nykyisin linjaliikenteenä ajettavat 
vuorot ovat matkustajamääriltään parempia, kuin useat, nykyisin lääninhallitusten ostamat 
vuorot. Jos lisärahaa mahdollisesti lakkautuvien vuorojen hankkimiseen ei ole käytettävis-
sä, kohdistuvat vaikutukset alueellisesti epätasaisesti. Lakkautushakemuksille on tyypillis-
tä, että niille alueille, joille lakkautushakemuksia joudutaan kohdentamaan, lakkauttamis-
tarve herkästi moninkertaistuu mm. yrittäjien autokierroista johtuvista seikoista. Näin alu-
eellisesti palvelutaso heikoimmilla alueilla putoaisi todennäköisesti lähelle minimitasoa. 
Merkittävä osa lakkautuksista kohdistuu kuntien sisäisiin, koululaisia palveleviin vuoroihin. 
Vuorojen lakkauttaminen lisää koulutoimen kuljetusten rahoitustarvetta, kun kuljetuksia 
joudutaan järjestämään korvaavilla erilliskuljetuksilla.  
 
Jos peruspalvelutason toteuttamiseen tarvittavaa lisärahaa ei saada, palautuu julkisen lii-
kenteen palvelutaso heikoimmilla alueilla vähitellen minimitasolle eli vain lakisääteisten 
kuljetusten hoitoon. Järjestelmän ongelma on, että koululaiset ja sosiaalitoimen asiakkaat 
saavat tällöin lakisääteisen palvelunsa todennäköisesti nykyistä huomattavasti kalliimmilla 
järjestelyillä. Sen sijaan tarjonnan heikkeneminen vaikuttaa oleellisesti työssäkäyntiyhte-
yksien järjestämiseen. Ensimmäisenä loppuvat kesäajan työssäkäyntiyhteydet, joka tekee 
mahdottomaksi autottomien henkilöiden työssäkäynnin. Autottomat joutuvat joko hankki-
maan auton tai muuttamaan, joka puolestaan vähentää julkisen liikenteen palveluiden ky-
syntää talvella ja nopeuttaa edelleen vuorojen lakkauttamista.  
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8 KUSTANNUSVAIKUTUKSET  
 
8.1 Laskentaperiaate 
 
Peruspalvelutason toteutumisen kustannuksia on tarkasteltu seuraavilla laskelmilla 
- nykytila, jos peruspalvelutason mukainen liikennetarjonta olisi toteutettu 
- esitetyn peruspalvelutason mukainen tilanne 5 vuoden päästä 
 
Vertailukohdaksi on esitetty 
- nykyisen liikennetarjonnan kustannukset  
- nykytilanteen mukainen kehitys 5 vuoden päästä (trendilaskelma) 

 
Laskelmat on tehty koko maahan, mutta pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa ja 
Kauniainen) sekä Ahvenanmaa on rajattu tarkastelujen ulkopuolelle. 
 
Kokonaiskustannusten hahmottamiseksi on kustannukset luvussa 8 laskettu käyttäen ole-
tuksena nykyistä kustannustenjakoperiaatetta kuntien ja valtion välillä. Luvussa 9 on tar-
kasteltu erilaisten kustannustenjakoperiaatteiden vaikutuksia kustannusten jakautumiseen 
kuntien ja valtion välillä. 
 
Laskelmat perustuvat osin trendeihin ja huomioivat sekä kustannustason nousun että vo-
lyymimuutokset. Laskelmassa on jouduttu myös käyttämään useita oletuksia ja arvioita. 
Käytetyt trendit ja oletuslaskelmat on yksityiskohtaisesti esitetty raportin liitteessä 1.   
 
 
8.2 Kustannukset  
 
8.2.1 Kaikille avoin joukkoliikenne 
 
Taulukossa 14 on vertailtu esitetyn peruspalvelutason toteuttamisen kustannuksia nykyi-
seen julkisen liikenteen rahoitukseen. Laskelman mukaan peruspalvelutason saavuttami-
seksi tulisi lisätä kaikille avoimen joukkoliikenteen rahoitusta noin kolme miljoonaa euroa. 
Laskelman suurimpana epävarmuustekijänä on lakkautettavaksi haettavan linjaliikenteen 
määrän arvioiminen. Laskelmassa tähän liikenteeseen on varattu noin kaksi miljoonaa eu-
roa/vuosi7. Todennäköisesti näin suuri tarve lakkautuvan, peruspalvelutasoa toteuttavan 
liikenteen ostamiseen ei synny heti, vaan vasta muutaman vuoden kuluessa. Lakkau-
tushakemuksia tulee todennäköisesti epätasaisesti, joten lakkauttamistarpeitten lisäänty-
misen aikataulua on mahdoton arvata etukäteen. Myöskään sitä, mitä liikennettä lakkau-
tustarve koskee, on vaikea arvata etukäteen. Ilman lakkautuvan liikenteen rahoitusvaraus-
ta liikennetarjonnan nostamiseen peruspalvelutasolle arvioidaan tarvittavan noin miljoona 
euroa. Laskelman lähtökohtana on ollut se, että palvelutasoa ei huononneta millään alu-
eella. Ostoliikennettä ei siis karsita niiltä alueilta, joilla ostetaan myös peruspalvelutason 
ylittävää liikennettä, jos liikenteellä on kysyntää. (keskikuorma vuoropareittain tarkasteltu-
na yli 1 matkustaja-km/ajokm). Rahoitustarve koskee liikennetarjonnan parantamista niillä 
alueilla, joilla peruspalvelutaso ei tällä hetkellä toteudu. Pääkaupunkiseudun liikenne ei 
ole mukana laskelmissa. 
 

                                                 
7 2 miljoonalla eurolla voitaisiin hankkia esimerkiksi: 
- 80 yhteensä noin 100 km pituista koulupäivisin ajettavaa vuoroparia TAI 
- 60 yhteensä noin 100 km pituista arkipäivisin ajettavaa työmatkavuoroparia TAI 
- 45 yhteensä noin 100 km pituista päivittäin ajettavaa liityntävuoroparia TAI 
- täydentää 300 noin 100 km pituista koululaisvuoroa ympärivuotisiksi työmatkavuoroiksi 
Vuonna 2004 ovat yrittäjät ilmoittaneet noin 700 vuoron lakkautustarpeesta. 
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Taulukko 14. Kustannusten vertailua: nykytilanne ja peruspalvelutaso nykytilanteessa to-
teutettuna pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 

Nykytila Peruspalvelutaso Kaikille avoin joukkoliikenne 
Kunnat Valtio Kunnat Valtio 

Kuntien välinen liikenne         
ma-pe klo 7-9 ja 14-18 liikennöitävät 
vuorot   10 081 000   9 753 000
arkisin muina aikoina liikennöitävät 
vuorot    3 401 000   3 210 000
viikonloppuliikenne (muu kuin liityn-
täyhteys)   1 666 000   1 557 000
liityntäyhteydet    2 838 000   3 109 000
kannattamattoman linjaliikenteen os-
tot       1 709 000
Kuntien sisäinen liikenne         
koululaisia palvelevat vuorot   2 547 000   2 529 000
muut vuorot   785 000   694 000
kuntien ostama linja-autoliikenne 10 763 000   7 534 000   
kuntien ostama avoin taksiliikenne 2 189 000   1 065 000   
paikallisliikenne   2 663 000   2 663 000
Palveluliikenne         
kaupunkien palveluliikenteet    3 271 000 903 000 3 271 000 903 000
muiden kuntien palveluliikenteet 4 311 000 1 928 000 7 961 000 4 478 000
Lippujärjestelmät         
seutuliput 5 669 000 5 154 000 5 669 000 5 154 000
kaupunkiliput 21 792 000 4 586 000 21 792 000 4 586 000
Matkojenyhdistely         
kustannukset         
säästöt         

47 995 000 36 552 000 47 292 000 40 345 000Yhteensä 
84 547 000  87 637 000 

 
 
Taulukossa 15 on esitetty vastaava laskelma viiden vuoden päästä. Laskelmassa perus-
palvelutasossa on oletettu, että sellaista runkoliikennettä ei osteta, jossa keskikuorma 
vuoropareittain tarkasteltuna on pienempi kuin yksi. Tästä syystä karsitaan kuntien väli-
sestä arkiliikenteestä klo 7-9 ja 14-18 3 prosenttia, muusta kuntien välisestä arkiliikentees-
tä 11 prosenttia, kuntien välisestä viikonloppuliikenteestä 13 prosenttia, kuntien sisäisistä 
koululaisvuoroista yksi prosentti ja muista kuntien sisäistä vuoroista 12 prosenttia. Kuntien 
ostamasta linja-autoliikenteestä noin 30 prosenttia ja taksiliikenteestä 50 prosenttia hoide-
taan palveluliikenteellä. Yhteensä karsitaan noin 5 prosenttia lääninhallitusten nykyisin os-
tamasta liikenteestä ja rahoitus siirretään käytettäväksi nykyisin vielä linjaliikenteenä ajet-
taviin vuoroihin, joiden oletetaan tulevaisuudessa muuttuvan ostoliikenteeksi. Arviot pe-
rustuvat Oulun läänin sekä Hämeenlinnan seudun liikenteeseen tehtyihin matkustajamää-
rätarkasteluihin. 
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Taulukko 15. Peruspalvelutason ja nykyisten trendien mukaisten kustannuskehityksen 
vertailua viiden vuoden päästä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Nykyisten trendien mu-
kaisessa vaihtoehdossa julkisen liikenteen palvelutaso on heikompi. 

5 v. trendi Peruspalvelutaso 5 v. Kaikille avoin joukkoliikenne Kunnat Valtio Kunnat Valtio 
Kuntien välinen liikenne         
ma-pe klo 7-9 ja 14-18 liikennöitävät 
vuorot   9 896 000   11 349 000
arkisin muina aikoina liikennöitävät 
vuorot    3 356 000   3 732 000
viikonloppuliikenne (muu kuin liityn-
täyhteys)   1 638 000   1 810 000
liityntäyhteydet    3 306 000   3 621 000
kannattamattoman linjaliikenteen 
ostot       2 000 000
Kuntien sisäinen liikenne         
koululaisia palvelevat vuorot   872 000   2 945 000
muut vuorot   252 000   805 000
kuntien ostama linja-autoliikenne 13 917 000   8 776 000   
kuntien ostama avoin taksiliikenne 2 489 000   1 211 000   
paikallisliikenne   3 683 000   3 683 000
Palveluliikenne         
kaupunkien palveluliikenteet    3 810 000 1 052 000 3 810 000 1 052 000
muiden kuntien palveluliikenteet 8 577 000 889 000 9 274 000 5 216 000
Lippujärjestelmät         
seutuliput 6 919 000 6 386 000 7 582 000 6 999 000
kaupunkiliput 25 263 000 5 368 000 25 263 000 5 368 000
Matkojenyhdistely         
kustannukset     1 401 000 1 214 000
säästöt       -4 609 000

60 975 000 36 698 000 57 317 000 45 185 000Yhteensä 
97 673 000  102 502 000 

 
 
Lääninhallituksen ostoliikenteen karsintaa on trendilaskelmassa oletettu jatkettavan ny-
kyisten trendien mukaisesti 4,9 prosenttia/vuosi, joten palvelutaso on selvästi pudonnut 
huonommaksi kuin peruspalvelutason mukaisessa laskelmassa. Peruspalvelutason mu-
kainen kaikille avoin liikenne maksaisi noin viisi miljoonaa euroa enemmän, kuin tämän 
hetkisen kehityksen mukaisesti kaikille avointa joukkoliikennettä rahoitettaisiin viiden vuo-
den päästä. Nykyisen kaltainen, trendiennusteessa esitetty joukkoliikenteen rahoituskehi-
tys vähentäisi ostetun runkoliikenteen tarjontaa 5 prosenttia vuodessa, eli viiden vuoden 
päästä ostetun runkoliikenteen verkko olisi supistunut 23 prosenttia nykyisestä. Huomioi-
den seurannaisvaikutukset linjaliikenteeseen voidaan arvioida että koko runkoliikenteen 
verkko olisi enää noin 80 prosenttia nykyisestä.  
 
Peruspalvelutasossa kannattamattoman linjaliikenteen ostoihin varataan vuosittain rahaa 
siten, että viiden vuoden kuluttua rahoitus on kaksi miljoonaa euroa. Liityntäliikenteen ra-
hoitusta lisätään 10 prosenttia nykyiseen verrattuna.  
 
Trendilaskelmassa valtion ostoliikenteen sopeuttamisen (karsimisen) oletetaan jatkuvan 
viime vuosien kehityksen mukaisesti. Puolet runkoliikenteen karsinnasta kohdistuu kuntien 
väliseen liikenteeseen ja puolet kuntien sisäiseen liikenteeseen. Trendilaskelmassa olete-
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taan, että koska liikenteen sopeuttamisen seurauksena valtio joutuu karsimaan kuntien si-
säisen liikenteen ostoja, ostavat kunnat puolet niistä kuntien sisäisistä liikenteistä, jotka 
läänit joutuvat jättämään rahoituksen niukkuuden takia ostamatta. Lisäksi kunnat korvaa-
vat puolet aiemmin läänien ostamasta ja sopeuttamisen seurauksena karsittavasta asioin-
tiliikenteestä kaikille avoimella taksiliikenteellä. 
 
Peruspalvelutasossa oletetaan, että niihin kuntiin, joissa ei vielä toimi palveluliikennettä, 
perustetaan yksi uusi järjestelmä 10 000 asukasta kohden. Kaupunkiliikenteeseen integ-
roitu palveluliikenne toimii entiseen tapaan. Peruspalvelutasossa palveluliikenteen lisää-
misen myötä kuntien ostamista kaikille avoimista linja-autovuoroista voidaan karsia noin 
30 prosenttia ja taksivuoroista noin 50 prosenttia. 
 
Viiden vuoden kuluttua muut nykyiset palveluliikenteet toimivat trendilaskelmassa koko-
naan kuntien rahoittamina ja uusia palveluliikenteitä perustetaan samalla volyymilla kuin 
viime vuosina keskimäärin. Joka vuosi perustetaan keskimäärin 16 uutta palveluliikennet-
tä ja ne saavat valtionapua ensimmäisten kahden vuoden ajan. 
 
Koska trendiaskelmassa runkoliikenteen tarjonta heikkenee, vähenee myös seutulippujen 
myynti, jolloin seutulippukustannukset nousevat hitaammin.  
 
8.2.2 Kuntien kuljetukset 
 
Kaikille avoimen joukkoliikenteen tarjonnan muutosten kustannusvaikutuksia kuntien kul-
jetuksiin on arvioitu taulukoissa 16 ja 17. Peruspalvelutason mukaisessa tilanteessa on 
toiminnassa koko maan kattava matkojenyhdistelyverkko. Jokaista 10 000 asukasta koh-
den on perustettu uusi palveluliikennejärjestelmä niihin kuntiin, joissa ei vielä nykyisin toi-
mi palveluliikennettä. Runkoliikenteen palvelutaso on peruspalvelutasossa selvästi pa-
rempi kuin nykyisten trendien mukaisessa kehityksessä. Näistä johtuen kuntien kuljetus-
järjestelmä on tehostunut ja kuljetuskustannukset ovat selvästi pienemmät peruspalvelu-
tason mukaisessa tilanteessa. Pääkaupunkiseudun kuntien kuljetuskustannukset eivät ole 
mukana laskelmissa. 
 
Kustannuseroksi on nykytilanteessa arvioitu noin kolme miljoonaa euroa ja viiden vuoden 
päästä noin 18 miljoonaa euroa peruspalvelutason hyväksi. Viiden vuoden päähän teh-
dyssä laskelmassa säästö kuntien kuljetuskustannuksista saavutetaan suurelta osin mat-
kojenyhdistelyn avulla, mutta myös siksi, että paremmilla joukkoliikennepalveluilla kalliim-
pien erilliskuljetusten tarpeen kasvu hidastuu selvästi.  
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Taulukko 16. Kuntien kuljetuskustannusten vertailua pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
nykytilanteessa ja tilanteessa jossa peruspalvelutaso toteutettaisiin nykytilanteessa.  

Nykytila Peruspalvelutaso Kuntien kuljetukset Kunnat Valtio Kunnat Valtio 
Koulutoimi         
peruskoulujen matkaliput 24 639 000 20 159 000 24 639 000 20 159 000
keskiasteen matkaliput 1 324 000 1 084 000 1 324 000 1 084 000
koulutoimen tilausliikenne linja-
autolla 5 295 000 4 333 000 5 295 000 4 333 000
koulutoimen taksikuljetukset 32 628 000 26 696 000 31 649 000 25 895 000
esikoululaisten kuljetukset 2 849 000 2 331 000 2 849 000 2 331 000
Sosiaalitoimi         
päivähoitokuljetukset 1 374 000 677 000 1 374 000 677 000
SHL-kuljetukset 4 164 000 2 051 000 3 123 000 1 538 000
VPL-kuljetukset 30 945 000 15 242 000 30 945 000 15 242 000
kehitysvammaisten kuljetukset 3 217 000 1 585 000 3 217 000 1 585 000
Matkojenyhdistely         
säästöt         
Muut kuntien kuljetukset 5 979 000 3 986 000 5 979 000 3 986 000

112 414 000 78 144 000 110 394 000 76 830 000Yhteensä 
190 558 000 187 224 000 

 

Taulukko 17. Peruspalvelutason ja nykyisten trendien mukainen kustannuskehitys viiden 
vuoden päästä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 

Nykytrendi 5 v.  Peruspalvelutaso 5 v. Kuntien kuljetukset Kunnat Valtio Kunnat Valtio 
Koulutoimi         
peruskoulujen matkaliput 30 122 000 24 645 000 30 122 000 24 645 000
keskiasteen matkaliput 1 324 000 1 084 000 1 324 000 1 084 000
koulutoimen tilausliikenne linja-
autolla 5 402 000 4 420 000 5 402 000 4 420 000
koulutoimen taksikuljetukset 37 903 000 31 012 000 34 903 000 28 558 000
esikoululaisten kuljetukset 3 271 000 2 676 000 3 271 000 2 676 000
Sosiaalitoimi         
päivähoitokuljetukset 1 539 000 759 000 1 539 000 759 000
SHL-kuljetukset 5 164 000 2 544 000 3 873 000 1 907 000
VPL-kuljetukset 48 493 000 23 885 000 46 317 000 22 813 000
kehitysvammaisten kuljetukset 4 265 000 2 101 000 4 265 000 2 101 000
Matkojenyhdistely         
säästöt     -6 914 000   
Muut kuntien kuljetukset 5 979 000 3 986 000 5 979 000 3 986 000

143 462 000 97 112 000 130 081 000 92 949 000Yhteensä 
240 574 000 223 030 000 

 
Trendiaskelmassa on oletettu, että puolet ostoliikenteen määrärahan pienenemisen vuok-
si karsituista kuntien sisäisistä koululaisvuoroista korvataan taksikuljetuksilla, joiden yksik-
köhinta on kalliimpi kuin matkalippu linjaliikenteen vuoroon. On arvioitu, että koulutoimen 
taksikuljetuksissa on pääkaupunkiseudun ulkopuolella noin 60 000 oppilasta. Näistä kol-
me prosenttia siirretään peruspalvelutasolaskelmassa palveluliikenteillä hoidettavaksi. 
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Keskimäärin jokainen uusi palveluliikennejärjestelmä hoitaisi siis noin 10 oppilaan koulu-
kuljetukset. Käytännössä maaseudulla ja pienissä kunnissa kuljetusoppilaita on palvelulii-
kenteissä enemmän, suuremmissa kunnissa taas palveluliikenteet eivät hoida koulukulje-
tuksia. 
 
SHL-kuljetusten määrä vähenee peruspalvelutasossa 25 prosenttia palveluliikenteiden 
ansiosta. Lisääntyneiden palveluliikenteiden ansiosta myös VPL-kuljetusten määrän kas-
vu hidastuu prosentin vuosivauhtia. Muut VPL-kuljetusten säästöt on laskettu sisältyvän 
matkojenyhdistelyn säästöihin. Tarkemmat laskentaperusteet on esitetty liitteessä 1.  
 
8.2.3 Kelan kuljetukset 
 
Kelan kuljetusten kehitystä on arvioitu suoraan nykyisten trendien pohjalta. Peruspalvelu-
tasossa on laskelmana huomioitu Matkojenyhdistelytyöryhmän mietinnön arvio saavutet-
tavista kustannussäästöistä. Taulukossa 18 on vertailtu Kelan kuljetuskustannuksia eri 
vaihtoehdoissa nyt ja viiden vuoden kuluttua. Pääkaupunkiseudun kuljetukset eivät ole 
mukana laskelmassa.  

Taulukko 18. Kelan ei-kiireelliset kuljetukset pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 

Kelan kuljetukset Nykytila Peruspalvelu-
taso 5 v. trendi Peruspalvelu-

taso 5 v. 

SV/kuntoutuskuljetukset 70 524 000 70 524 000 99 377 000 99 377 000
Koulumatkatuki 25 122 000 25 122 000 30 126 000 30 126 000
Matkojenyhdistely         
- kustannukset       2 613 000
- säästöt       -11 523 000
Yhteensä 95 646 000 95 646 000 129 503 000 120 593 000
 
 
8.2.4 Yhteenveto 
 
Tavoitteena on, että peruspalvelutasossa tyydytetään myös autottomien kansalaisten vält-
tämättömän jokapäiväiset liikkumistarpeet. Tavoitetasolla sen sijaan pyritään houkuttele-
maan uusia matkustajia joukkoliikenteen käyttäjiksi. Mitä niukemmalla rahoituksella pysty-
tään riittävät peruspalvelutasoiset julkisen liikenteen palvelut toteuttamaan, sitä enemmän 
rahoitusta jää käytettäväksi henkilöauton kanssa kilpailukykyisten joukkoliikennepalvelui-
den kehittämiseen kaupunkiseuduilla. Tässä työssä esitetyn peruspalvelutason toteutta-
misen arvioidaan vaativan noin 3-5 miljoonaa euroa lisärahoitusta valittavasta tasosta 
riippuen. 
 
Tarkasteltaessa koko julkisen liikenteen järjestämisen kustannusrakennetta eri vaihtoeh-
doissa huomataan, että nykyisten trendien mukaisessa kehityksessä kokonaiskustannuk-
set nousevat viidessä vuodessa noin 26 prosenttia nykyisestä. Eniten kasvavat Kelan kul-
jetuskustannukset (35 prosenttia) ja kuntien kuljetuskustannukset (26 prosenttia).  
 
Peruspalvelutason mukaisessa vaihtoehdossa rahoitusta kaikille avoimeen joukkoliiken-
teeseen lisättäisiin noin neljä prosenttia. Matkojenyhdistelystä saatavia säästöjä on koh-
distettu laskelmassa myös kaikille avoimeen joukkoliikenteeseen matkojenyhdistelytyö-
ryhmän mietinnön mukaisesti yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Parantuneen julkisen liiken-
teen palvelutason, palveluliikenteiden ja matkojenyhdistelyn myötä koko henkilökuljetus-
järjestelmän kustannus kasvaisi viidessä vuodessa noin 20 prosenttia, eli noin kuusi pro-
senttiyksikköä vähemmän kuin nykyisten trendien mukaan. Peruspalvelutasossa kuntien 
ja Kelan kuljetuskustannukset kehittyvät nykyisiä trendejä maltillisemmin. Laskelmissa ei 



68 

ole mukana pääkaupunkiseudun liikenteen rahoitus. Yhteenveto kokonaiskustannusten 
kehittymisestä on esitetty taulukoissa 19 ja 20.  
 

Taulukko 19. Kustannusyhteenveto 

  Nykytila Tilanne 5 v. päästä 
  nyk. palvelutaso peruspalvelutaso trendikehitys peruspalvelutaso
Kaikille avoin liikenne 84 547 000 87 637 000 97 673 000 102 502 000
Kuntien kuljetuskustan-
nukset 190 558 000 187 224 000 240 574 000 223 030 000
Kelan kuljetuskustan-
nukset 95 646 000 95 646 000 129 503 000 120 593 000
Yhteensä 370 751 000 370 507 000 467 750 000 446 125 000
Muutos nykytilaan ver-
rattuna  0 %  0 %  + 26 %  + 20  %
 
Taulukko 20. Kustannusten kehitys nykytilaan verrattuna. 

Nykytila Tilanne 5 v. päästä   
  nyk. palvelutaso peruspalvelutaso trendikehitys peruspalvelutaso
Kaikille avoin liikenne 100 % 104 % 116 % 121 %
Kuntien kuljetuskustan-
nukset 100 % 98 % 126 % 117 %
Kelan kuljetuskustan-
nukset 100 % 100 % 135 % 126 %
Yhteensä 100 % 100 % 126 % 120 %
Muutos nykytilaan ver-
rattuna  0 %  0 %  + 26 %  + 20  %

 
Perusvaihtoehdon mukaisen peruspalvelutason toteuttamiseen tarvitaan noin 3 miljoonaa 
euroa/vuosi lisää rahaa nykytasoon verrattuna. Yhteensä kaikille avoimeen joukkoliiken-
teeseen pääkaupunkiseudun ulkopuolella tarvittaisiin noin 88 miljoonaa euroa, kun nykyi-
sin tätä liikennettä rahoitetaan noin 85 miljoonalla eurolla/vuosi. 
 
Jos peruspalvelutasoksi määritetään myös viikonloppuyhteyksien toteuttaminen tarvitaan 
lisäksi noin 700 000 – 1 000 000 euroa/vuosi. Yhteensä kaikille avoimeen joukkoliikentee-
seen pääkaupunkiseudun ulkopuolella tarvittaisiin siis noin 89 miljoonaa euroa.  
 
Jos peruspalvelutasoksi katsotaan hyvinvointimatkat alle 50 kilometrin etäisyydeltä (arki-
illan edestakaiset yhteydet keskuskaupunkeihin) tarvitaan lisäksi noin miljoona eu-
roa/vuosi. Yhteensä kaikille avoimeen joukkoliikenteeseen pääkaupunkiseudun ulkopuo-
lella tarvittaisiin siis lähes 90 miljoonaa euroa. 
 
Jos peruspalvelutasoksi määritetään hyvinvointimatkat kaikista kunnista tarvitaan lisära-
haa noin 3 miljoona euroa/vuosi. Yhteensä kaikille avoimeen joukkoliikenteeseen pääkau-
punkiseudun ulkopuolella tarvittaisiin lähes 92 miljoonaa euroa. 
 
Laskelman lähtökohtana on ollut se, että palvelutasoa ei huononneta millään alueella. Os-
toliikennettä ei siis karsita niiltä alueilta, joilla ostetaan myös peruspalvelutason ylittävää 
liikennettä, jos liikenteellä on kysyntää. Rahoitustarve koskee liikennetarjonnan paranta-
mista niillä alueilla ja sellaisessa liikenteessä, jossa peruspalvelutaso ei tällä hetkellä to-
teudu. 
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9 KUSTANNUSJAON MUUTOSTEN VAIKUTUSLASKELMIA 
 
9.1 Tarkasteluperiaate ja lähtötilanne 
 
Eri kustannustenjakovaihtoehtojen tarkastelun lähtökohtana on määritellyn peruspalvelu-
tason toteuttaminen nykytilanteessa ja viiden vuoden päästä sekä peruspalvelutasolle lu-
vussa 8 arvioidut kokonaiskustannukset. Laskelmissa on keskitytty kaikille avoimen julki-
sen liikenteen rahoitukseen niin, että mukana tarkasteluissa ovat: 

- lääninhallitusten ostoliikenne (kuntien välillä ja kuntien sisällä) 
- kuntien ostoliikenne (mukaan lukien paikallisliikenne) 
- palveluliikenne 
- seutulippujärjestelmä8 

 
Lähtökohtana tarkasteluissa toimii nykyinen rahoitus sekä nykytrendien mukaan kehittyvä 
rahoitus viiden vuoden kuluttua. Kustannusten jakoperusteista on tehty kolme vaihtoeh-
toista ehdotusta, jotka ovat: 
 
Ve 0 Ve 1 Ve 2 
- peruspalvelutason toteut-

taminen nykyisillä kustan-
nusten jakoperiaatteilla 

- kaikki palveluliikenteen ostot jat-
kuvan valtionavun piiriin  

- muut kuntien sisäisen liikenteen 
ostot kokonaan kunnille 

-  muilta osin nykyinen jakoperuste 

- tasajako 50/50 kaikissa 
tarkastelluissa kustannuk-
sissa 

 
 
Vaihtoehtojen vaikutuksia kustannusten jakautumiseen on tarkasteltu nykyhetkessä ja vii-
den vuoden päästä. Eri kustannustenjakojen tuomia etuja ja ongelmia on arvioitu liiken-
teellisistä ja suunnitellun peruspalvelutason toteutumisen näkökulmasta. Laskelmissa esi-
tetyt kuntien ja valtion kokonaiskustannukset ovat keskimääräisiä arvoja. Yksittäisiä kuntia 
tarkasteltaessa kunnan rahoitusosuuteen kohdistuvat vaikutukset saattavat kunnittain 
vaihdella suuresti.  Taulukossa 21 on esitetty nykyiset kaikille avoimen julkisen liikenteen 
kustannustenjakoperusteet kuntien ja valtion välillä. 
 

Taulukko 21. Nykyiset kustannustenjakoperiaatteet 

 valtio kunta 
kuntien välinen ostoliikenne 100 %  
kuntien sisäinen ostoliikenne myös lääninhallitukset voivat 

ostaa tietyin periaattein 
pääosin kunta 

palveluliikenne paikallisliikenne-
kunnissa 

enintään 50 % nettokustan-
nuksista 

vähintään 50 % nettokustan-
nuksista 

palveluliikenne muissa kunnissa uuden liikenteen käynnistämi-
seen valtionapua kahden vuo-
den ajan (korkeintaan) 50 % 
nettokustannuksista  

Käynnistämisajan jälkeen 
kunta 100 % nettokustannuk-
sista 

seutulipputuki valtio enintään 48 % kunta vähintään 52 %, myös 
muita rajoituksia 

                                                 
8 Kaupunkilipputuki ei ole mukana tarkastelussa, koska sen kustannusten jakoon ei ole tehty muu-
tosesityksiä. Nykyisin kaupunkilipputuesta keskimäärin 82 prosenttia maksavat kunnat. Jos PKS, 
Turku ja Tampere jätetään tarkastelusta pois, kunnat tukevat kaupunkilippuja 8 161 000 eurolla ja 
valtio 4 586 000 eurolla. Ei-valtionavustuskelpoisten lippujen, kuten siirtoliput, veteraaniliput ja las-
tenvaunuliput, takia (sisältyvät kustannuksiin) muutosten vaikutuksia on vaikea tarkastella. 
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Kustannusten jakautumisen toteutuminen 
 
Nykyisin kuntien välisestä ostoliikenteestä pääosa9 on valtion ostamaa liikennettä. Alueel-
lisen liikenneverkon suunnitteluvastuu on ensisijaisesti yrityksillä ja palvelutasoa täyden-
tävien ostojen osalta lääninhallituksilla. Kuntien sisäisen liikenneverkon hankkimisesta 
vastaavat ensisijaisesti kunnat, mutta myös valtio ostaa kuntien sisäistä liikennettä, erityi-
sesti pinta-alaltaan suurissa kunnissa. Kuntien sisäinen liikenteen rahoitus jakautuu niin, 
että 32 prosenttia sisäisen liikenneverkon kustannuksista maksaa keskimäärin valtio ja 68 
prosenttia kunnat. Nykyisellä rahoituskehityksellä, jossa lääninhallitukset joutuvat sopeut-
tamaan liikenteen ostojaan, kuntien sisäistä liikennettä siirtyy kuntien vastuulle ja kuntien 
rahoitusosuus sisäisten liikenteen verkosta kasvaa.  
 
Paikallisliikenteeseen integroidut palveluliikenteet voivat saada jatkuvasti harkinnanvarais-
ta valtionapua, jonka suuruus on enintään 50 prosenttia nettokustannuksista. Muissa kuin 
paikallisliikennekunnissa kunnat voivat saada 50 prosentin suuruista palveluliikenteen 
käynnistämisavustusta kahdeksi vuodeksi uuden palveluliikenteen käynnistämisvaihees-
sa. Kahden vuoden jälkeen palveluliikenteen kustannukset siirtyvät kokonaan kunnan 
maksettavaksi. Nykyisin kunnat maksavat pääkaupunkiseudun ulkopuolella palveluliiken-
teiden kokonaisrahoituksesta keskimäärin 73 prosenttia ja valtio 27 prosenttia. 
 
Seutulippujärjestelmien rahoituksesta valtion osuus on 48 prosenttia ja kuntien osuus 52 
prosenttia. Yhteensä10 kunnat maksavat kaikille avoimesta joukkoliikenteestä keskimäärin 
45 prosenttia ja valtio 55 prosenttia. 
 
Arvio kehityksestä viiden vuoden kuluttua 
 
Jos nykyisten trendien mukainen kustannuskehitys jatkuu, jakautuu rahoitus viiden vuo-
den kuluttua keskimäärin niin, että kunnat maksavat kaikille avoimesta joukkoliikenteestä 
53 prosenttia ja valtio 47 prosenttia. Kuntien kaikille avoimen joukkoliikenteen rahoitus on 
noussut keskimäärin kuusi prosenttia vuodessa ja valtion rahoitus vähentynyt puoli pro-
senttia vuodessa (taulukko 22). Valtion rahoituksen väheneminen johtuu siitä, että nyky-
kehityksellä runkoliikenteen tarjonta vähenee viidessä vuodessa jopa 20 prosenttia nykyi-
sestä. Myös palveluliikenteen käynnistämisavustusten päättyminen vähentää valtion ra-
hoitusosuutta.  
 

Taulukko 22. Kustannusten jako nykyisin ja viiden vuoden kuluttua, jos nykyisten trendien 
mukainen kehitys jatkuu. 

Nykytila  Trendi 5 v.  Nykyinen palvelutaso ja kus-
tannustenjako Kunnat Valtio Kunnat Valtio 
Kuntien välinen liikenne 0 17 986 000 0 18 196 000
Kuntien sisäinen liikenne 12 952 000 5 995 000 16 406 000 4 807 000
Palveluliikenne 7 582 000 2 831 000 12 387 000 1 941 000
Seutulippujärjestelmä 5 669 000 5 154 000 6 919 000 6 386 000

26 203 000 31 966 000 35 712 000 31 330 000Yhteensä 
58 169 000 67 042 000 

 

                                                 
9 Kuntien nykyisin yhdessä ostamat kuntien väliset vuorot tilastoituvat kuntien sisäiseen liikentee-
seen laskelmassa, niiden määrästä ei ole tietoa 
10 Ei sisällä kaupunkilipputukea, jonka kustannusten jakoon ei peruspalvelutyössä ole otettu kan-
taa.  
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9.2 Peruspalvelutaso nykyisellä kustannusjaolla toteutettuna (Ve 0) 
 
Kustannustenjakoperiaate  
 
Kustannustenjakoperiaate on esitetty taulukossa 21 kohdassa 9.1. 
 
Kustannusten jakautuminen peruspalvelutason mukaisessa liikenteessä  
 
Nykyisen mallin mukaisesti kuntien välinen ostoliikenne olisi lähes kokonaan11 valtion os-
toliikennettä. Kuntien sisäinen liikenteen rahoitus jakautuisi niin, että keskimäärin 40 pro-
senttia sisäisen liikenneverkon kustannuksista maksaa valtio ja 60 prosenttia kunnat. Kun-
tien sisäisen liikenteen ostojen määrä olisi vähentynyt noin neljänneksellä nykytasosta, 
kun heikosti kuormittuvia ostoliikenteen vuoroja on karsittu ja liikennettä on soveltuvin osin 
korvattu palveluliikenteellä. 
 
Paikallisliikenteeseen integroitujen ja muiden palveluliikenteiden kustannusjako ei muut-
tuisi nykytilanteesta. Paikallisliikenteeseen integroitujen palveluliikenteiden rahoituksesta 
kaupungit maksavat 78 prosenttia ja valtio 22 prosenttia ja paikallisliikenteen ulkopuolella 
kunnat maksavat palveluliikenteen kokonaisrahoituksesta 64 prosenttia ja valtio 36 pro-
senttia. Palveluliikenteiden rahoitus on lisääntynyt 60 prosenttia nykyisestä. Seutulippujär-
jestelmien rahoituksesta valtion osuus on 48 prosenttia ja kuntien osuus 52 prosenttia.  
 
Arvio kehityksestä viiden vuoden kuluttua 
 
Viiden vuoden kuluttua kustannustenjako on pysynyt lähes nykyisenä eli kunnat maksavat 
kaikille avoimesta joukkoliikenteestä 41 prosenttia ja valtio 59 prosenttia. (taulukko 23).  
 

Taulukko 23. Nykyisen trendien mukaisen palvelutason sekä peruspalvelutason toteut-
taminen nykyisillä kustannustenjakoperusteilla nykytilanteessa ja viiden vuoden kuluttua. 

Ve 0 Nykyinen palvelutaso Peruspalvelutaso 
Nykytilanne Kunnat Valtio Kunnat Valtio 
Kuntien välinen liikenne 0 17 986 000 0 19 338 000
Kuntien sisäinen liikenne 12 952 000 5 995 000 8 599 000 5 886 000
Palveluliikenne 7 582 000 2 831 000 11 232 000 5 381 000
Seutulippujärjestelmä 5 669 000 5 154 000 5 669 000 5 154 000

26 203 000 31 966 000 25 500 000 35 759 000Yhteensä 
58 169 000 61 259 000 

Tilanne 5 v. kuluttua Kunnat Valtio Kunnat Valtio 
Kuntien välinen liikenne 0 18 196 000 0 22 512 000
Kuntien sisäinen liikenne 16 406 000 4 807 000 9 987 000 7 433 000
Palveluliikenne 12 387 000 1 941 000 13 084 000 6 268 000
Seutulippujärjestelmä 6 920 000 6 388 000 7 582 000 7 000 000

35 713 000 31 332 000 30 653 000 43 213 000Yhteensä 
67 045 000 73 866 000 

 
  
 
                                                 
11 Kuntien nykyisin yhdessä ostamat kuntien väliset vuorot tilastoituvat kuntien sisäiseen liikentee-
seen laskelmassa, niiden määrästä ei ole tietoa, mutta osuus kokonaistarjonnasta ei ole merkittä-
vä. 
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Nykyisen kustannusjaon etuja 
 

+ Valtion rahoitus ja lääninhallitusten suunnitteluvastuu kuntien välisessä liikentees-
sä turvaavat alueellisen liikenneverkon säilymisen ja kehittämisen tasapuolisesti 
siltä osin, kun linjaliikenteen verkkoa on tarpeen täydentää liikenteen ostoilla.  

+ Palveluliikenteen käynnistämisavustuksella on varsin tehokkaasti pystytty kannus-
tamaan kuntia liikenteiden käynnistämiseen. Käynnistetyt palveluliikenteet ovat 
myös useimmissa tapauksissa jatkuneet kunnan tukemina käynnistämisavustuk-
sen päättymisen jälkeen. 

 
Nykyisen kustannusjaon ongelmia 
 

- Nykyisin jokaisessa tarkastellussa asiakohdassa kustannustenjakoperuste on eri-
lainen, jonka takia rahoitusjärjestelmä ja perusteet eivät ole selkeitä. 

- Valtio kohtelee paikallisliikennekuntia ja muita kuntia eriarvoisesti palveluliikentei-
den tukemisessa.  

- Kuntien sisäisen liikenteen palvelut heikkenevät, koska lääninhallitusten liikenteen 
sopeuttamistoimet kohdistuvat voimakkaimmin kuntien sisäiseen liikenteeseen. 
Uusia palveluliikennejärjestelmiä syntyy tasaisesti, mutta ei riittävässä määrin, että 
ne pystyisivät korvaamaan kiihtyvällä vauhdilla heikkeneviä kuntien sisäisen liiken-
teen palveluita.  

- Kuntarajat ovat ongelmallinen kriteeri liikenteen ostojen maksajaa määritettäessä. 
Kuntarajoihin perustuva määrittely asettaa kuntaliitoskunnat sekä pinta-alaltaan 
suuret kunnat pienempiä kuntia heikompaan asemaan. Kuntarajoihin perustuva 
määrittely vaatii soveltamista näissä tapauksissa. 

- Pienissä kaupungeissa paikallisliikenteeseen saatu varma valtionapu on joiltakin 
osin lamaannuttanut liikenteen kehittämistä ja matkustajamäärät ovat rajusti las-
keneet.  

- Seutulipun menestyksekäs kausi on vähitellen päättymässä ja olisi tarpeen löytää 
uusia tehokkaita keinoja matkustajamäärien lisäämiseen. Seutulippujen asia-
kashinnat ovat kääntyneet nousuun ja myynti kääntymässä lievään laskuun.  

 
 
9.3 Jatkuva palveluliikenneavustus, kunnille kokonaisvastuu sisäisestä liiken-

teestä (Ve 1) 
 
Taulukossa 24 on esitetty vaihtoehdon 1 laskelmissa käytetyt kustannustenjakoperiaat-
teet. 
 
Taulukko 24. Kustannustenjakoperiaate vaihtoehdon 1 laskelmissa. 

 valtio kunta 
kuntien välinen ostoliikenne 100 %  
kuntien sisäinen ostoliikenne  pääosin kunta 
palveluliikenne paikallisliikenne-
kunnissa 

50 % nettokustannuksista 50 % nettokustannuksista 

palveluliikenne muissa kunnissa 50 % nettokustannuksista 50 % nettokustannuksista 
seutulipputuki valtio enintään 48 % kunta vähintään 52 %, myös 

muita rajoituksia 
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Kustannusten jakautumisen toteutuminen 
 
Kuntien välinen ostoliikenne olisi pääosin valtion ostamaa ja kuntien sisäisen liikenteen 
ostoista vastaavat pääosin kunnat. Kaikille palveluliikenteille sekä paikallisliikenne- että 
muissa kunnissa maksetaan 50 prosentin valtionosuus nettokustannuksista. Seutulippu-
järjestelmien rahoituksesta valtion osuus on 48 prosenttia ja kuntien osuus 52 prosenttia. 
 
Yhteensä kunnat maksaisivat kaikille avoimesta joukkoliikenteestä keskimäärin 46 pro-
senttia ja valtio 54 prosenttia.  
 
Arvio kehityksestä viiden vuoden kuluttua 
 
Viiden vuoden kuluttua kustannukset ovat kehittyneet niin, että kunnat maksavat kaikille 
avoimesta joukkoliikenteestä keskimäärin 47 prosenttia ja valtio 53 prosenttia (taulukko 
25). 
 

Taulukko 25. Kustannusten jako nykytilanteessa ja viiden vuoden päästä, jos palvelulii-
kenneavustus vakinaistetaan ja kokonaisvastuu sisäisestä liikenteestä siirretään kunnille. 

Ve 1 Nykyinen palvelutaso Peruspalvelutaso 
Nykytilanne Kunnat Valtio Kunnat Valtio 
Kuntien välinen liikenne 0 17 986 000 0 19 338 000
Kuntien sisäinen liikenne 18 947 000 0 14 485 000 0
Palveluliikenne 5 206 500 5 206 500 8 306 500 8 306 500
Lippujärjestelmät 5 628 000 5 195 000 5 628 000 5 195 000

29 781 500 28 387 500 28 419 500 32 839 500Yhteensä 
58 169 000 61 259 000 

Tilanne 5 v. kuluttua Kunnat Valtio Kunnat Valtio 
Kuntien välinen liikenne 0 18 196 000 0 22 512 000
Kuntien sisäinen liikenne 21 213 000 0 17 420 000 0
Palveluliikenne 7 164 000 7 164 000 9 676 000 9 676 000
Lippujärjestelmät 6 920 000 6 388 000 7 582 000 6 999 000

35 297 000 31 748 000 34 678 000 39 187 000Yhteensä 
67 045 000 73 865 000 

 
 
Kustannustenjakoa voidaan selkeytetään vielä niin, että seutulipputuki jaetaan tasan valti-
on ja kuntien kesken. Tällöin valtion ja kuntien rahoitusosuudet eivät kuitenkaan oleelli-
sesti muutu.  
 
Ve 1 mukaisen kustannusjaon etuja 
 

+ Valtion rahoitus ja lääninhallitusten suunnitteluvastuu kuntien välisessä liikentees-
sä turvaavat alueellisen liikenneverkon säilymisen ja kehittämisen tasapuolisesti 
siltä osin, kun linjaliikenteen verkkoa on tarpeen täydentää liikenteen ostoilla.  

+ Palveluliikenteen jatkuvalla tuella kannustetaan kuntia palveluliikenteiden käynnis-
tämiseen ja ylläpitämiseen, eli edesautetaan asetetun peruspalvelutason toteutu-
mista.  

+ Jatkuva valtionapu palveluliikenteeseen ja muiden kuntien sisäisen liikenteen osto-
jen siirtäminen kokonaan kuntien vastuulle varmistaa, että kuntien sisäistä liiken-
nettä kehitetään ensisijaisesti esteettömänä 
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+ Paikallisliikennekuntia ja muita kuntia kohdellaan tasavertaisesti palveluliiken-
neavustuksissa 

+ Palveluliikenteiden kehittäminen tehostaa kuntien kuljetusten yhdistelymahdolli-
suuksia.  

+ Palveluliikennejärjestelmän määrätietoinen kehittäminen olisi linjassa matkapalve-
lukeskusten verkon kehittämisen kanssa ja parantaisi henkilökuljetusten yhdiste-
lymahdollisuuksia kaikille avoimeen joukkoliikenteeseen. 

+ Jos valtion osuutta seutulipputuessa pystyttäisiin nostamaan takaisin 50 prosent-
tiin, edesauttaisi se asiakashintojen säilymistä houkuttelevalla tasolla. 

 
Ve 1 mukaisen kustannusjaon ongelmia 
 

- Ongelmien välttämiseksi jatkuvan valtionavun myöntäminen palveluliikenteeseen 
edellyttäisi palveluliikenteen tuen saamisen perusteiden yksiselitteistä määrittelyä. 
Palveluliikenteen olisi oltava kaikille avointa ja siihen on kuntien aktiivisesti yhdis-
teltävä ja ohjattava SHL ja VPL-kuljetuksia jne. Rajausten määrittely voi olla on-
gelmallista. 

- Nykyisin jokaisessa tarkastellussa asiakohdassa kustannustenjakoperuste on eri-
lainen, jonka johdosta rahoitusjärjestelmä ja perusteet eivät ole selkeitä. 

- Kuntarajat ovat ongelmallinen kriteeri liikenteen ostojen maksajaa määritettäessä. 
Kuntarajoihin perustuva määrittely asettaa kuntaliitoskunnat sekä pinta-alaltaan 
suuret kunnat pienempiä kuntia heikompaan asemaan. Kuntarajoihin perustuva 
määrittely vaatii soveltamista näissä tapauksissa. 

- Vaikka kustannustenjako pysyy kokonaisuutta tarkasteltaessa suunnilleen nykyi-
sen kaltaisena, voi yksittäisten kuntien välillä tulla suuria muutoksia ja myös eriar-
voisuutta. Osa aiheutuvista ongelmista olisi ratkaistavissa kuntien yhteistyöllä ja 
suunnitteluyhteistyön kehittämisellä.  

- Jos seutulipputuen valtionosuutta ei pystytä nostamaan, asiakashinnat jatkavat 
nousua ja myynti kääntyy edelleen laskuun.  

 
 
9.4 Kustannusten jakaminen tasan kuntien ja valtion kesken (Ve 2) 
 
Taulukossa 26 on esitetty vaihtoehdon 2 laskelmissa käytetyt kustannustenjakoperiaat-
teet. 
 
Taulukko 26. Kustannustenjakoperiaate vaihtoehdon 2 laskelmissa 

 valtio kunta 
kuntien välinen ostoliikenne 50 % 50 % 
kuntien sisäinen ostoliikenne 50 % 50 % 
palveluliikenne paikallisliikennekun-
nissa 

50 % 50 % 

palveluliikenne muissa kunnissa 50 % 50 % 
seutulipputuki 50 % 50 % 
 
Kustannusten jakautumisen toteutuminen 
 
Valtion ja kunnat rahoittavat puoliksi kuntien välisen ja kuntien sisäisen ostoliikenteen, 
palveluliikenteen sekä seutulipputuen. Yhteensä siis sekä kunnat että valtio maksavat kai-
kille avoimesta joukkoliikenteestä 50 prosenttia molemmat. (taulukko 27). 
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Taulukko 27. Kustannusten jako nykytilanteessa ja viiden vuoden päästä, jos kunnat ja 
valtio rahoittavat kaikille avoimeen joukkoliikenteeseen liittyvät hankinnat yhdessä tasa-
osuuksin. 

Ve 2 Nykyinen palvelutaso Peruspalvelutaso* 
Nykytilanne Kunnat Valtio Kunnat Valtio 
Kuntien välinen liikenne 8 993 000 8 993 000 9 669 000 9 669 000
Kuntien sisäinen liikenne 9 473 500 9 473 500 7 242 500 7 242 500
Palveluliikenne 5 206 500 5 206 500 8 306 500 8 306 500
Lippujärjestelmät 5 411 500 5 411 500 5 411 500 5 411 500

29 084 500 29 084 500 30 629 500 30 629 500Yhteensä 
58 169 000 61 259 000 

Tilanne 5 v. kuluttua Kunnat Valtio Kunnat Valtio 
Kuntien välinen liikenne 9 098 000 9 098 000 11 256 000 11 256 000
Kuntien sisäinen liikenne 10 606 500 10 606 500 8 710 000 8 710 000
Palveluliikenne 7 164 000 7 164 000 9 676 000 9 676 000
Lippujärjestelmät 6 654 000 6 654 000 7 290 500 7 290 500

33 522 500 33 522 500 36 932 500 36 932 500Yhteensä 
67 045 000 73 865 000 

 
 
Ve 2 mukaisen kustannusjaon etuja 
 

+ Selkeä ja yksiselitteinen kustannustenjakoperuste 
+ Paikalliset ominaispiirteet tulisivat entistä paremmin huomioiduiksi. 
+ Kunta tai kunnat yhdessä joutuisivat pohtimaan myös maankäytön sijoittumista 

joukkoliikennepalveluiden varteen entistä enemmän. 
+ Jos valtion osuutta seutulipputuessa pystyttäisiin nostamaan takaisin 50 prosent-

tiin, edesauttaisi se asiakashintojen säilymistä houkuttelevalla tasolla.  
 
Ve 2 mukaisen kustannusjaon ongelmia 
 

- Kustannustenjakoperusteen toteutumisen edellytyksenä on, että rajataan tiukasti, 
mihin kaikkiin kustannuksiin valtio voi osallistua ja pidetään rajauksista kiinni. 

- Monia kuntia halkovan runkoliikenteen toteuttaminen ja kehittäminen vaikeutuisi, 
koska vaatisi taustalle kuntien yksimielisen näkemyksen liikennetarpeesta ja kaik-
kien kuntien halun panostaa ko. liikenteeseen.  

- Kuntien välisessä liikenteessä kuntaosuuden jakaminen eri kuntien kesken olisi 
vaikeaa ja vaatisi todennäköisesti monimutkaisia laskentakaavoja ja periaatteista 
sopimista. 

- Liikenteen suunnitteluvastuuta siirtyisi valtiolta kunnille. Kuntien välisessä liiken-
teessä liikenteen ostoja tehtäisiin kuntien aloitteesta. Alueellinen liikenneverkko 
voisi heiketä, koska kuntien ensisijaiset intressit kohdistuisivat todennäköisesti 
kuntien sisäisen liikenteen kehittämisessä ja kustannustehokkuuden parantami-
seen paikallisesta näkökulmasta. 

- Keskuskaupunkien vaikutusmahdollisuus korostuisi. Pahimmassa tapauksessa 
pienet, vähemmän matkoja houkuttelevat kunnat kärsisivät, kun alueellista liiken-
neverkkoa hankittaisiin kuntien yhteistyönä. 

- Jos liikennepalvelut räätälöitäisiin ensisijaisesti palvelemaan lakisääteisiä kuljetuk-
sia parhaan mahdollisen kustannushyödyn saavuttamiseksi, muiden matkustajien 
palvelutaso heikkenisi. 

- Liikenteen hankintojen mahdollinen painottuminen kuntien sisälle vähentäisi seutu-
lippujen myyntiä. 



76 

9.5 Yhteenveto  
 
Tarkastellut vaihtoehdot eivät tuo juurikaan eroa kuntien tai valtion väliseen kustannusten 
jakoon kokonaisuutta tarkasteltaessa, vaikka yksittäisissä kunnissa erot vaikutuksissa voi-
vat olla merkittäviä ja vaihdella suuresti. Esitetyissä tarkasteluissa keskimääräinen valtion 
osuus kaikille avoimen joukkoliikenteen rahoituksessa pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
vaihtelee 50-59 prosenttia, kun se nykyisin on 55  prosenttia. Jos nykyisten trendien mu-
kainen kehitys jatkuu, vähenee valtion rahoitusosuus, kun runkoliikenteen palvelutasoa 
joudutaan heikentämään liikenteen ostoja karsimalla. (taulukko 28) 
 

Taulukko 28. Yhteenveto kustannusten jaon kehittymisestä kuntien ja valtion välillä tar-
kastelluissa vaihtoehdoissa. Tarkastelussa on mukana kuntien välisen ja kuntien sisäisen 
ostoliikenteen kustannukset, palveluliikenteen kustannukset  sekä seutulipputuki.  

  Tilanne nyt Tilanne 5 vuoden kuluttua 
Kunnat Valtio Kunnat Valtio  

% M€ % M€ % M€ % M€ 
Nykytila 45 26,2 55 32,0 53 35,7 47 31,3 
Ve 0 42 25,5 58 35,8 41 30,6 59 43,2 
Ve 1 46 28,4 54 32,8 47 34,7 53 39,2 
Ve 1a12 46 28,2 54 33,0 47 34,4 53 39,5 
Ve 2 50 30,6 50 30,6 50 36,9 50 36,9 
 
Asetetun peruspalvelutason toteutumista voitaisiin parhaiten edistää vaihtoehdon 1 mu-
kaisella kustannustenjaolla, jossa valtion ostoliikenteellä varmistetaan alueellisen liiken-
neverkon kattavuus ja tasapuolinen toteutuminen sekä jatkuvalla valtionavulla kannuste-
taan kuntia kehittämään kuntien sisäistä liikenneverkkoa esteettömäksi ja kaikkia matkus-
tajia palvelevaksi.  
 
Esitetyistä vaihtoehdoista vaihtoehdon 1 a mukaista kustannustenjakoperiaatetta voidaan 
pitää asetettuja tavoitteita parhaiten tukevana. Tällöin rahoitus jakautuisi taulukon 29 mu-
kaisesti. 
 

Taulukko 29. Peruspalvelutason toteutumista parhaiten tukeva rahoitusmalli 

 valtio kunta 
kuntien välinen ostoliikenne 100 %  
kuntien sisäinen ostoliikenne tarkasti määritellyissä olosuh-

teissa runkoliikenteenä toimi-
vaa kunnan sisäistä liikennet-
tä voi ostaa myös valtio 

pääosin kunnat 

palveluliikenne paikallisliikennekun-
nissa 

50 % nettokustannuksista 50 % nettokustannuksista 

palveluliikenne muissa kunnissa 50 % nettokustannuksista 50 % nettokustannuksista 
seutulipputuki 50 % 50 % 
 
Rahoitusmalliuudistusta varten tulee tehdä tarkempia selvityksiä ja arvioida vaikutuksia 
myös kuntatasolla erityyppisissä kunnissa. Jotta kunnilla olisi mahdollisuus varautua 
mahdollisiin lisävelvoitteisiin, tulee rahoitusmalliuudistuksen toteuttamisvaiheessa varata 
riittävä siirtymäaika. Suunnitteluyhteistyön kehittämisellä ja kuntien välisellä yhteistyöllä 
tulee pyrkiä löytämään ratkaisu ainakin osaan mahdollisista ongelmista. 
                                                 
12 Muuten sama kuin ve 1, mutta seutulipputuki on jaettu tasan kuntien ja valtion kesken 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
 
10.1 Suositukset 
 
Peruspalvelutason toteutus 
 
Tässä raportissa on määritetty tavoitteellinen julkisen liikenteen peruspalvelutaso. Mietin-
nöstä pyydetään lausunnot lääninhallituksilta ja sidosryhmiltä. Lausuntojen käsittelyn jäl-
keen liikenne- ja viestintäministeriö tarkentaa peruspalvelutason määrittelyä ja antaa oh-
jeet lääninhallituksille tavoitteen toteuttamisesta. Lääninhallitukset alkavat toteuttaa liiken-
teen ostoissaan esitettyjä tavoitteita liikenne- ja viestintäministeriön tarkennettujen ohjei-
den mukaan.  
 
Esitetty peruspalvelutaso ohjaa liikenteen rahoitusta ja myös toimenpiteitä. Lipputuloilla 
harjoitettavan julkisen liikenteen verkkoa lääninhallitukset ja kunnat täydentävät liikenteen 
ostoilla esitetyllä tavalla. Ostoliikenteen sopimuskausista johtuen peruspalvelutasoa toteu-
tetaan vaiheittain. Lääninhallitukset käyvät läpi heikosti kuormittuvat ostoliikenteen vuorot 
ja reagoivat niihin sopimuskausien päättymisen mukaisesti. Tavoitteellinen peruspalvelu-
taso ohjaa lakkautettavaksi haettujen linjaliikenteen vuorojen ostamispäätöksiä. Läänin-
hallitukset varmistavat alueellisilla liikenteen ostoilla, että esitetty tavoitteellinen julkisen 
liikenteen peruspalvelutaso toteutuu siltä osin kun julkisella liikenteellä on käyttöä. 
 
Peruspalvelutason toteuttamisjärjestys 
 
Lähtökohtana on määritellyn tavoitteellisen peruspalvelutason toteuttaminen ensiksi koko 
maahan ja sen jälkeen rahoituksen kohdentaminen niille alueille, joilla sillä saadaan paras 
vaikuttavuus. Liikenteen ostoilla täydennetään linjaliikenteen palveluja niin, että peruspal-
velutaso toteutuu. Peruspalvelutasoa toteutetaan ostoliikenteenä kuitenkin vain silloin, kun 
liikenteellä on käyttäjiä.  

Julkisen liikenteen rahoituksella saadaan kaupunkiseuduilla (tavoitetaso) parempi vaikut-
tavuus kuin peruspalvelutasoisessa julkisessa liikenteessä. Tämän takia julkisen liiken-
teen rahoitusta kaupunkiseuduilla ei tule karsia. 
 
Peruspalvelutason sisältö 
 
Valtakunnallisesti yhtenäinen julkisen liikenteen peruspalvelutaso esitetään toteutettavan 
vähintään siten, että asukkaat eri puolella maata pystyvät julkisella liikenteellä tekemään 
kuntakeskusten ja muiden isojen taajamien välisessä liikenteessä jokapäiväiset työ-, opis-
kelu- ja asiointimatkat sekä liityntämatkat valtakunnalliseen julkisen liikenteen verkkoon. 
Kuntien sisäisessä liikenteessä myös autottomat pääsevät asioimaan vähintään kaksi ker-
taa viikossa. Alueellisen liikenneverkon laajuus suhteessa väestöön pyritään ylläpitämään 
nykytasolla. Peruspalvelutasoksi ei ole katsottu ilta- ja viikonloppuyhteyksiä, joiden toteut-
taminen kuitenkin kaupunkiseuduilla myös ostorahoituksella on tärkeää. Palvelutaso on 
tarkemmin määritetty tämän raportin luvussa 7. Peruspalvelutason toteuttavat liikenteen-
harjoittajat, valtio ja kunnat yhteistyössä. 
 
Tavoitteellisen peruspalvelutason toteuttaminen edellyttää nykyiseen verrattuna lisää ra-
haa kaikille avoimeen, peruspalvelutasoiseen julkisen liikenteeseen noin kolme miljoonaa 
euroa/vuosi. Jos peruspalvelutasoksi katsottaisiin myös viikonloppuyhteydet, tarvitaan li-
särahoitusta yhteensä lähes neljä miljoonaa euroa/vuosi. Jos peruspalvelutasoksi katsot-
taisiin sekä viikonloppuyhteydet että arki-illan yhteydet, tarvitaan lisärahoitusta yhteensä 
lähes viisi miljoonaa euroa/vuosi. 
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Peruspalvelutason turvaamiseen tarvittavan rahoituksen varaaminen 
  
Julkisen liikenteen peruspalvelutason turvaamiseksi tulee vuosittain kaikille avoimeen jul-
kiseen liikenteeseen budjetoida noin 3 miljoonaa euroa nykyistä enemmän. Yhteensä 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella tarvitaan noin lähes 88 miljoonaa euroa kaikille avoimen 
julkisen liikenteen ostamiseen ja lipputukeen. Mahdollisesta lisärahasta noin 2 miljoonaa 
euroa tulee varata lakkautettavaksi haettavien, peruspalvelutasoa toteuttavien linjaliiken-
teen vuorojen ostamiseen.  
 
Tarvittava rahoitus on mahdollista säästää kuntien maksamista kuljetuksista sekä Kelan 
kuljetuksista kuljetusjärjestelmää tehostamalla. Peruspalvelutasoisena pysyvä runkoliiken-
teen verkko on edellytys kuljetusten tehokkaalle yhdistelylle ja palveluliikenteiden avulla 
pystytään tehostamaan kuntien lakisääteisten kuljetusten hoitoa.  
 
Nykyisten trendien mukaisesti kehittyessään kaikille avoimen julkisen liikenteen rahoitus-
tarve on viiden vuoden kuluttua 16 prosenttia enemmän kuin nykyisin. Peruspalvelutason 
toteuttaminen vaatisi lisärahoitusta niin, että kaikille avoimen julkisen liikenteen rahoitus-
tarve olisi viiden vuoden kuluttua 22 prosenttia enemmän kuin nykyisin. Nykyisellä kehi-
tyksellä viiden vuoden kuluttua runkoliikenteen tarjontaa on vain noin 80 prosenttia nykyi-
sestä. Osin tästä johtuen koko rahoitustarve kasvaa 26 prosenttia eli 97 miljoonaa euroa 
seuraavan viiden vuoden aikana. Peruspalvelutasossa koko järjestelmän rahoitustarve 
kasvaa noin 20 prosenttia eli 75 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana (tauluk-
ko 30). 
 

Taulukko 30. Yhteenveto kustannuslaskelmien tuloksista. 

  Nyt 5 v. kuluttua 
  nykytila peruspalvelu-

taso 
trendikehitys peruspalvelu-

taso 
Kaikille avoin liikenne 100 % 104 % 116 % 121 %
Kuntien kuljetuskustannukset 100 % 98 % 126 % 117 %
Kelan kuljetuskustannukset 100 % 100 % 135 % 126 %
Yhteensä 100 % 100 % 126 % 120 %
Muutos   0 % 0  %  + 26 %  + 20 %
 
 
Rahoituksen pitkäjänteisyys 
 
Nykyinen rahoitusjärjestelmä on rahoitusmekanismin lyhytjänteisyyden vuoksi liian hidas 
reagoimaan liikenteen muutostarpeisiin. Ongelmana on, että pitkän tähtäimen rahoituske-
hys tiedetään, mutta palvelujen tarjoaminen riippuu tarvittavasta lisärahoituksesta, jonka 
saaminen on epävarmaa. Rahoitusmekanismia tulee kehittää pitkäjänteisempään suun-
taan niin, että peruspalvelutason toteuttamiseen tarvittava rahoitus on varattu jo rahoitus-
kehyksessä. Peruspalvelutason toteuttaminen ei voi riippua mahdollisesta lisärahoitukses-
ta, joten rahoituskehystä tulee nostaa tarvittavat kolme miljoonaa euroa. 
 
Vastuunjako valtion ja kuntien välillä 
 
Valtion ja kuntien vastuunjakoa liikennepalvelujen hankkimisessa tulee kehittää. Parhaiten 
esitetty peruspalvelutaso toteutuu, jos rahoitusjärjestelmää kehitetään niin, että palvelulii-
kenneavustus vakinaistetaan myös muissa kuin paikallisliikennekunnissa ja vastuu muus-
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ta kuntien sisäisen liikenteen ostamisesta siirretään pääosin kunnille. Kustannustenjako-
periaatteita on tarkemmin esitelty tämän raportin luvuissa 9.3 ja 9.5. 
 
Kustannustenjaon uudistamisessa esitetään edettävän vaiheittain ja riittävällä siirtymäajal-
la, jotta kunnat ehtivät liikenteen suunnittelun ja yhteistyön keinoin varautua mahdollisiin 
lisävelvoitteisiin. Kustannustenjaon uusiminen vaatii tarkempia selvityksiä ja vaikutus-
tenarviointia myös yksittäisten kuntien kannalta.  
 
Alueellisten palvelutasotavoitteiden, tavoitetason määrittely 
 
Määritetty peruspalvelutaso muodostaa pohjan, eräänlaisen tavoitteellisen minimitason 
järjestettäville julkisen liikenteen palveluille. Valtakunnallisesti yhtenäinen peruspalveluta-
so ei poista tarvetta alueelliselle palvelutasotavoitteiden määrittelylle. Alueelliset palvelu-
tasotavoitteet määrittelevät kunta, liikenteenharjoittajat, lääninhallitukset ja asukkaat yh-
teistyössä. Määrittelytyön käynnistämisvastuu on kunnilla. Alueellisella palvelutasotavoit-
teiden määrittelyllä pyritään huomioimaan alueelliset ominaispiirteet, sekä tavoittelemaan 
valtakunnallisesti yhtenäistä peruspalvelutasoa parempaa palvelutasoa siltä osin kuin se 
on käyttäjämääriin nähden mahdollista. 
 
Suunnitteluyhteistyön kehittäminen 
 
Suunnitteluyhteistyötä liikenteenharjoittajien, lääninhallitusten ja kuntien välillä tulee edel-
leen kehittää. Kuntien yhteistyöllä otetaan huomioon seutukunnalliset tarpeet. Suunnitte-
luyhteistyön kehittämisestä vastaavat lääninhallitukset liikenne- ja viestintäministeriön joh-
dolla.  
 
Tavoitetason julkisen liikenteen palveluiden rahoittaminen 
 
Valtio osallistuu jatkossakin myös peruspalvelutason ylittävän julkisen liikenteen ostami-
seen kaupunkiseuduilla. Ostamisen edellytyksenä on eri tahojen yhteistyössä tekemä alu-
eellinen tavoitetason määrittely ja siihen liittyvä aiesopimuksen tyyppinen sopimus, jossa 
sovitaan eri tahojen tehtävät ja vastuut tavoitetason saavuttamiseksi. Aiesopimuksen val-
mistelusta vastaavat kunnat ja lääninhallitukset. Valtion rahoitusta tavoitetason mukaiseen 
liikenteeseen kaupunkiseduilla ei voida karsia. Jotta peruspalvelutaso pystytään turvaa-
maan niin, että tavoitetason alueiden liikennetarjontaa ei heikennetä nykyisestä, tarvitaan 
rahoituskehykseen lisää rahaa alueelliseen liikenteeseen kolme miljoonaa euroa/vuosi.  
 
Peruspalvelutasoisen julkisen liikenteen palvelutason mittaaminen 
 
Sekä säännöllisen joukkoliikenteen että kutsujoukkoliikenteen palvelutason mittaamista 
kehitetään. Tavoitteena on säilyttää alueellisen julkisen liikenteen liikenneverkon alueelli-
nen ja ajallinen kattavuus suhteessa väestöön vähintään nykytasolla. Tämä lisäksi pyri-
tään saamaan yhä suurempi osa väestöä esteettömien joukkoliikennepalveluiden piiriin. 
Palvelutason seuraaminen edellyttää valtakunnallisen liikennelupajärjestelmän (VALLU) ja 
paikkatietoihin pohjautuvan väestötiedon yhteenkytkemistä. Palvelutason mittaamisen ke-
hittämistä johtaa liikenne- ja viestintäministeriö ja toteuttamisesta vastaavat liikenne- ja 
viestintäministeriö ja lääninhallitukset yhteistyössä. Kehittämistarpeet on esitetty tämän 
raportin luvussa 6.5. 
 
Asukkaiden kuulemisen kehittäminen 
 
Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia julkisen liikenteen palveluihin kehitetään lisäämällä 
asiakkaiden kuulemista suunnitteluvaiheessa, liikennöintivaiheessa sekä mahdollisista lii-
kenteen lakkautuksista päätettäessä. Asukkaiden kuulemisprosessin kehittämisestä vas-
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taavat alueellisella liikenneverkolla ensisijaisesti lääninhallitukset ja kuntien sisäisessä lii-
kenteessä kunnat yhteistyössä liikenteenharjoittajien kanssa. Liikenne- ja viestintäministe-
riö toteuttaa kuulemisen avuksi valmiin kyselypohjan työn tueksi. 
 
10.2 Jatkoselvitystarpeet 
 
1. Julkisen liikenteen rahoituksen kehittäminen 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön ja lääninhallitusten tulee perusteellisesti selvittää koko jul-
kisen liikenteen rahoitusjärjestelmän vaikuttavuutta. Mukana tarkastelussa tulee olla koko 
julkisen liikenteen rahoitus mukaan lukien myös junaliikenteen ostot, lippujärjestelmien ra-
hoitus sekä kaupunkiliikenteen avustus.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriö perustaa työryhmän pohtimaan julkisen liikenteen vaihtoeh-
toisia rahoitusmalleja ja rahoituksen priorisointia kaupunkiseuduilla.  
 
2. Suunnitteluyhteistyön kehittäminen 
 
Viime vuosina haja-asutusalueiden joukkoliikennejärjestelmää ei ole päästy määrätietoi-
sesti kehittämään vaan toimenpiteet ovat kohdistuneet niukkuuden jakamiseen mahdolli-
simman tasapuolisesti (liikennetarjonnan sopeuttaminen). Nykyisin olisi jo olemassa tek-
niset valmiudet haja-asutusalueiden liikennepalveluiden asiakaslähtöiseen ja seutukunnit-
taiseen kehittämiseen. Ostoliikenteen suunnitteluprosessi on haastava, koska yritykset 
vastaavat linjaliikenteen suunnittelusta ja lääninhallitukset ja kunnat vasta sen jälkeen os-
toliikenteellä täydentävien palveluiden suunnittelusta. Yhteistyön kehittämiseksi ja koko-
naisuuden entistä paremmaksi haltuunottamiseksi tulee löytää entistä tehokkaampia yh-
teistyömalleja. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö yhdessä jonkun lääninhallituksen kanssa käynnistää jolla-
kin kaupunkiseudulla kokeiluhankkeen, jonka tavoitteena on kehittää suunnitteluvaiheen 
avointa yhteistyötä. Tulokset raportoidaan valtakunnan tasolla arvioitavaksi ja sovelletta-
vaksi myös muilla kaupunkiseuduilla. 
 
3. Tavoitetason määrittely 
 
Kaupunkiseuduilla palvelutaso on peruspalvelutasoa korkeammalla tasolla ja tavoitteena 
on houkutella julkisen liikenteen matkustajia myös henkilöauton käyttäjistä. Alueellisten 
palvelutasotavoitteiden määrittelystä vastaavat kunnat. Kuntien työn tueksi tulee tavoite-
tason periaatteet linjata valtakunnallisesta näkökulmasta sekä pohtia myös tavoitetason 
saavuttamista edesauttavia rahoitusmalleja. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön käynnistää kaupunkiseutujen palvelutasoa ja ostoliiken-
teen näkymiä käsittelevän selvityksen, jonka tuloksena linjataan yleiset periaatteet tavoite-
tason palvelutasolle. Rahoitusta käsitellään julkisen liikenteen rahoituksen kehittämistä 
koskevan selvityksen yhteydessä (kohta 1) 
 
4. Lippujärjestelmän kehittäminen 

 
Tavoitteena on jatkossakin, että mahdollisimman suuri osa maaseudun julkisen liikenteen 
liikennepalveluista pystyttäisiin tuottamaan lipputuloilla. Tässä keskeinen merkitys on 
houkuttelevalla lippujärjestelmällä. Seutulipun menestyksekäs kausi on päättymässä ja on 
tarpeen löytää uusia tehokkaita keinoja matkustajamäärien lisäämiseen. Lippujärjestel-
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mässä tavoitteena on valtakunnallisesti integroitu lippujärjestelmä. Lipputuen rahoituspe-
riaatteet tulee tutkia ja pyrkiä löytämään entistä tehokkaampia rahoitusmalleja. 

Tarve erillisen lippujärjestelmien kehittämiseen käynnistyvän selvityksen käynnistämiseen 
sekä sisällön painopiste ratkaistaan julkisen liikenteen rahoituksen kehittämistä koskevan 
selvityksen yhteydessä (kohta 1) 

 
5. Esteettömän kaluston tarpeiden selvittäminen peruspalvelutasoisessa julkisessa 
liikenteessä  
 
Esteettömyyden korostaminen lisää yritysten tarvetta panostaa soveltuvaan kalustoon. 
Tarvittavat panokset ovat merkittäviä ja niiden merkitys korostuu useissa tapauksissa suh-
teessa tarjottavan liikennepalvelun käyttäjämääriin ja lipputuloihin. On tarpeen selvitellä 
mahdollisuuksia ja tarpeita erityyppisille kalustoille erilaisissa liikennetilanteissa. Toisaalta 
tulisi löytää malleja, joissa kevyemmillä investoinneilla pystytään tuottamaan esteettömiä 
palveluita myös alueille, joissa kysyntä on vähäistä ja toisaalta tulisi selvittää erilaisia hou-
kuttimia panostaa yhä parempaan kaluston laatuun.  
 
Aihetta käsittelevä selvitys pyritään saamaan liikenne- ja viestintäministeriössä käynnissä 
olevaan ELSA - tutkimusohjelmaan. 
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            E R I Ä V Ä   M I E L I P I D E 
 

 
 
 
Työryhmän toimialaan kuuluvien joukkoliikennepalvelujen ostoissa valtion rahoitus-
osuudet vaihtelevat järjestämistapojen mukaan seuraavasti: 
 

• Kuntien lakisääteisissä sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuksissa sosiaali- ja ter-
veysministeriön hallinnonalan laskennallinen valtionosuus on noin 33 % 

• Kuntien lakisääteisissä koulukuljetuksissa opetusministeriön hallinnonalan las-
kennallinen valtionosuus on noin 45 % 

• Ns. kaupunki- ja seutulippualennuksiin liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalalla lääninhallitusten kautta kunnille maksettava harkinnanvarainen valtion-
avustus on noin 48 %  

• Ns. kuntien palveluliikenteessä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla 
lääninhallitusten kautta maksettava määräaikainen harkinnanvarainen valtion-
avustus on noin 50 % 

• Ns. alueellisen liikenteen ostoissa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla 
lääninhallitukset maksavat ostot kokonaan (100 %) eli ilman kuntien rahoitus-
osuutta. 

 
Katson, että edellä olevat erot valtion rahoitusosuuksissa vaikeuttavat merkittävästi yhte-
näisten joukkoliikennejärjestelmien kehittämistä ja että paineet valtion kokonaan rahoit-
tamiin liikenteen ostoihin lisääntyvät. Tämän johdosta katson, että työryhmän toimialaan 
kuuluviin joukkoliikennepalveluihin valtion ei tule tehdä mitään toiminnallisia muutoksia 
tai rahoituksen lisäyksiä ennen valtion rahoitusosuuksien yhtenäistämistä. Kiireellisin 
muutostarve on valtion kokonaan rahoittamissa alueellisen liikenteen ostoissa, joiden ra-
hoittamiseen jatkossa myös kunnat on sitoutettava.  
 
 
 
 
Esko Tainio 
 
 
 
 
 



84 

LÄHTEET 
 

1) Etelä-Suomen lääninhallitus, peruspalvelujen arvioinnin koordinaatioryhmä 2004. 
Peruspalvelut Etelä-Suomen läänissä 2003. Arviointiraportti. Etelä-Suomen lää-
ninhallituksen julkaisuja 78. 

 
2) http://www.kunnat.net. Kuntaliiton internetsivut. 

 
3) Insinööritoimisto Liidea Oy 2003. Rahoituksen vaikutus joukkoliikennestrategian 

toteuttamiseen. Liikenne- ja viestintäministeriön mietintöjä ja muistioita B 13/2003.  
 

4) Itä-Suomen lääninhallitus 2004. Itä-Suomen läänin peruspalvelujen tila 2003. Itä-
Suomen lääninhallituksen julkaisuja 94. Mikkeli. 

 
5) Joukkoliikenne – houkutteleva valinta. Liikenne- ja viestintäministeriön ohjelmia ja 

strategioita 2/2001.  
 

6) Kansaneläkelaitos. Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja 2003. Kansanelä-
kelaitoksen julkaisuja T1:39. 

 
7) Kelan taskutilastot 2001-2004. 

 
8) Kivari, M., Laine, T., Välimäki, S., Aaltonen, R. & Ristola, T. 2003. Matkojenyhdis-

telykeskuskokeilujen arviointi. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 39/2003.  
 

9) Lapin lääninhallitus 2004. Lapin läänin peruspalvelujen arviointiraportti vuodelta 
2003. Lapin lääninhallituksen julkaisusarja 2004:1. Rovaniemi: Lapin lääninhallitus. 

 
10) Länsi-Suomen lääninhallituksen peruspalvelujen arviointiryhmä 2004. Peruspalve-

lut Länsi-Suomen läänissä 2003 – Basservicen i Västrä Finlands län 2003. Länsi-
Suomen lääninhallituksen julkaisusarja 5/2004. Länsi-Suomen lääninhallitus. 

 
11) Lääninhallitusten ostoliikenneselvitykset liikenne- ja viestintäministeriölle 2004. 

 
12) Maaseudun taksipalvelutyöryhmä 2004. Maaseudun taksipalvelutyöryhmän raport-

ti. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu 1/2004.  
 

13) Matkojenyhdistelytyöryhmä 2004. Yhteiskunnan korvaamien matkojen järjestämi-
sen hallinnointi ja rahoitus. Matkojenyhdistelytyöryhmän mietintö. Liikenne- ja vies-
tintäministeriön julkaisuja 25/2004.  

 
14) Opetushallituksen perustietoraportit 1999-2003. 

 
15) Oulun lääninhallituksen ostaman liikenteen ja sen kilpailuttamisen vaikutukset. 

 
16) Oulun lääninhallituksen peruspalvelujen arviointiryhmä 2004. Oulun läänin perus-

palvelujen arviointiraportti 2003. Oulun lääninhallituksen julkaisuja, nro 27. Oulu; 
Oulun lääninhallitus. 

 
17) Oulun lääninhallitus 2004. Lääninhallitusten keskeiset arvioit peruspalvelujen tilas-

ta 2003. Sisäasiainministeriön julkaisu 27/2004. Sisäasianministeriö. 
 

18) Oulun lääninhallitus, Peruspalvelujen arviointiryhmä 2004. Lääninhallitusten kes-
keiset arviot peruspalvelujen tilasta vuonna 2003. Lääninhallitusten toimialan pe-



85 

ruspalvelujen arviointi. Toukokuu 2004. Sisäasiainministeriön julkaisu 27/2004. Si-
säasianministeriö. 

 
19) Pastinen, V 1999. Henkilöliikennetutkimus 1998 – 1999. Liikenneministeriön julkai-

suja 43/1999.  
 

20) Saarlo, A., Lampinen, S., Verronen, V. & Viitasaari H. 2002. Julkinen liikenne ja 
alueiden kehitys – esiselvitys; joukkoliikenteen merkitys maaseudun kehittämises-
sä. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja A32/2002.  

 
21) Taksiliikennelakityöryhmä 2004. Yön ainoa valopilkku. Taksiliikennelakityöryhmän 

mietintö. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 43/2004.  
 
22) Tie- ja rataverkon peruspalvelutasotyöryhmä. Liikkumisen ja kuljetusten peruspal-

velutaso tie- ja rataverkolla. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 3/2003 
 

23) http://www.stat.fi. Tilastokeskuksen väestöennuste. 
 

24) Uusnäkki, H., Verronen, V. & Viitasaari, H. 2001. Henkilökuljetukset maaseutumai-
silla alueilla. Palvelutasotavoitteiden määrittely ja suunnitteluprosessi. Liikenne- ja 
viestintäministeriön julkaisuja 36/2001.  

 
25) Viitasaari, H., Eloranta, A., Saarlo, A. & Lampinen, S. 2003. Maaseutuliikenteen 

rahoituksen perusteet. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 14/2003.  
 

26) Viitasaari, H., Eloranta, A. & Ylipiessa, K. 2003. Palveluliikenteen laatu-, vaikutta-
vuus ja käyttäjätutkimus. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 42/2004.  

 
27) Yhteiskunnallisten kuljetuspalvelujen kehittäminen 2003. Liikenne- ja viestintämi-

nisteriön julkaisu 2002. 
 
 
 
 

 

 
 
 





LIITE 1 1(5) 
 

Liite 1. Laskelmissa käytetyt yksityiskohtaiset perustelut ja oletukset 
 
Kaikille avoin joukkoliikenne 
Trendilaskelma Peruspalvelutasolaskelma 
Kuntien välinen runkoliikenne 
Ostoliikenteen kilometrihinta on kasvanut 3,1 
prosentin vuosivauhtia vuosina 1995 – 2002. 
Mikäli sama kehitys jatkuu, runkoliikenteen kus-
tannukset kasvavat viiden vuoden kuluessa noin 
16 prosenttia. Lääninhallitusten ostoliikenteen 
määrärahoja on kuitenkin jo leikattu huomatta-
vasti. Vuonna 2004 ostoliikenteestä on karsittu 
noin 4,9 prosenttia. Liikenteiden karsintaa on 
pyritty kohdentamaan kuntien sisäiseen liiken-
teeseen. Tässä laskelmassa on oletettu, että 
puolet karsinnoista kohdistuu kuntien väliseen 
liikenteeseen. Mikäli liikennettä joudutaan jat-
kossakin karsimaan samaan tahtiin, kuntien vä-
lisen liikenteen kustannukset laskevat viidessä 
vuodessa noin kaksi prosenttia nykyisestä.  
Liityntäyhteydet 
Lääninhallitusten ostaman liityntäliikenteen 
määrän oletetaan säilyvän nykytasolla. Liityntä-
liikenteen kustannusten oletetaan kuitenkin 
nousevan samaa vauhtia kuin runkoliikenteen 
kustannukset keskimäärin. Viiden vuoden kulut-
tua liityntäliikenteen kustannukset olisivat siten 
nousseet noin 16 prosenttia. 

Kuntien välinen runkoliikenne 
Ostoliikenteen kilometrihinta on kasvanut 3,1 
prosentin vuosivauhtia vuosina 1995 – 2002. 
Mikäli sama kehitys jatkuu, runkoliikenteen kus-
tannukset kasvavat viiden vuoden kuluessa noin 
16 prosenttia. Liikennetarjontaa tullaan kuitenkin 
karsimaan. Tässä laskelmassa on oletettu, että 
sellaista runkoliikennettä ei osteta, jossa on kes-
kimäärin vähemmän kuin yksi matkusta-
ja/ajokilometri. Tästä syystä karsitaan kuntien 
välisestä arkiliikenteestä klo 7-9 ja 14-18 3 pro-
senttia, muusta kuntien välisestä arkiliikenteestä 
11 prosenttia ja kuntien välisestä viikonloppulii-
kenteestä 13 prosenttia. Kannattamattomaksi 
ajautuvia, peruspalvelutasoa toteuttavia linjalii-
kennevuoroja joudutaan sen sijaan ostamaan. 
Tähän varataan laskelmassa noin 2 miljoonaa 
euroa/vuosi.  
Liityntäyhteydet  
Lääninhallitusten ostaman liityntäliikenteen 
määrää lisätään. Kustannusten ei oleteta nou-
sevan suoraan lisäysten suhteessa, koska osa 
kuljetuksista voidaan hoitaa pienemmillä kus-
tannuksilla kutsuohjattuna liikenteenä. Kustan-
nusten kasvuksi on arvioitu 10 %.  

Kuntien sisäinen runkoliikenne 
Runkoliikenteen kilometrikustannukset ovat vii-
me vuosina nousseet 3,1 prosentin vuosivauh-
tia. Kuntien sisäistä ostoliikennettä on karsittu. 
Liikenteet eivät välttämättä lakkaa, vaan kunnat 
ostavat osan lakkautettavista vuoroista tai kor-
vaavat lakisääteisiä kuljetuksia suljetulla liiken-
teellä. Tässä laskelmassa on oletettu, että puo-
let aiemmin lääninhallitusten ostaman liikenteen 
karsinnasta kohdistuu kuntien sisäiseen liiken-
teeseen. Tällöin viiden vuoden kuluttua läänin-
hallitusten ostaman kuntien sisäisen liikenteen 
määrä olisi pudonnut alle kolmannekseen ny-
kyisestä.  
Kuntien ostama linja-autoliikenne 
Laskelmassa on oletettu, että kuntien nykyisin 
ostamat linja-autovuorot ostetaan jatkossakin. 
Lisäksi kuntien oletetaan ostavan puolet lak-
kautettavasta kuntien sisäisestä runkoliikentees-
tä. Laskelmassa on huomioitu myös vuosittai-
nen kustannustason nousu 3,1 prosenttia. Näi-
den muutosten seurauksena kuntien ostaman 
linja-autoliikenteen kustannukset kohoavat vii-
dessä vuodessa yhteensä 29 prosenttia.  
Kuntien ostama avoin taksiliikenne 
Laskelmassa on oletettu, että kuntien nykyisin 
ostamat taksivuorot ostetaan jatkossakin. Las-
kelmassa on huomioitu myös vuosittainen kus-
tannustason nousu 2,6 prosenttia. Näiden muu-
tosten seurauksena kuntien ostaman kaikille 

Kuntien sisäinen runkoliikenne 
Lääninhallituksen ostamalle kuntien sisäiselle 
runkoliikenteelle on laskettu 3,1 prosentin vuo-
tuinen kustannustason nousu. Peruspalvelu-
tasossa on oletettu, että sellaista runkoliikennet-
tä ei osteta, jossa on keskimäärin vähemmän 
kuin yksi matkustaja/ajokilometri. Tästä syystä 
karsitaan kuntien sisäisistä koululaisvuoroista 
noin 1 prosentti ja muista kuntien sisäistä vuo-
roista noin 12 prosenttia.  
Kuntien ostama linja-autoliikenne 
Laskelmassa on oletettu, että kuntien nykyisin 
ostamat linja-autovuorot vähenevät jatkossa 30 
prosenttia, koska liikennettä voidaan korvata 
palveluliikenteellä. Laskelmassa on huomioitu 
vuosittainen kustannustason nousu 3,1 prosent-
tia. 
Kuntien ostama avoin taksiliikenne 
Kuntien ostama avoin taksiliikenne vähenee jat-
kossa noin 50 %, koska liikennettä voidaan kor-
vata palveluliikenteellä. Laskelmassa on huomi-
oitu vuosittainen kustannustason nousu 2,6 pro-
senttia. 
Paikallisliikenne 
Sama oletus kuin trendilaskelmassa. 
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Trendilaskelma Peruspalvelutasolaskelma 
avoimen taksiliikenteen kustannukset kohoavat 
viidessä vuodessa yhteensä 14 prosenttia. (kts. 
koulutoimen taksikuljetukset) 
Paikallisliikenne 
Lääninhallitusten paikallisliikenteen tuen olete-
taan kehittyvän samaa vauhtia kuin se on kehit-
tynyt viime vuosina. Tällöin kustannusten en-
nustetaan nousevan 38 prosenttia seuraavien 
viiden vuoden aikana. 
Palveluliikenteet 
Palveluliikenteiden kustannuksia laskettaessa 
on oletettu, että kustannustaso nousee 3,1 pro-
senttia vuodessa. Kustannusten nousu perustuu 
niiden Itä-Suomen läänissä käynnissä olleiden 
palveluliikenteiden kustannuksiin, mitkä ovat ol-
leet käynnissä koko 2000-luvun alun ajan. Kau-
punkimaisten palveluliikenteiden määrän olete-
taan säilyvän, samoin valtion rahoitusosuus säi-
lyy. Muilta nyt käynnissä olevilta palveluliiken-
teiltä lakkaa valtionavustus kahden vuoden ku-
luessa. Uusia palveluliikenteitä oletetaan perus-
tettavan samaan tahtiin kuin viime vuosina kes-
kimäärin eli noin 16 uutta järjestelmää vuosit-
tain. Viiden vuoden kuluttua suurin osa myös 
uusien palveluliikenteiden käynnistämisavustuk-
sista on lakannut. Uusien palveluliikennejärjes-
telmien kustannuksiksi on arvioitu 60 000 €, jos-
ta 22 prosenttia katetaan asiakastuloilla. Kunti-
en palveluliikennekustannukset ovat viiden vuo-
den aikana kohonneet noin 63 prosenttia ja val-
tion kustannukset laskeneet noin 31 prosenttia. 
Yhteensä yhteiskunnan tuki palveluliikenteille on 
kohonnut noin 38 prosenttia.  

Palveluliikenteet 
Peruspalvelutasossa oletuksena on, että viiden 
vuoden kuluttua kaikissa kunnissa on toimin-
nassa palveluliikenne. 10 000 asukasta kohden 
perustetaan yksi palveluliikennejärjestelmä nii-
hin kuntiin, joissa ei vielä nykyisin toimi palvelu-
liikennettä. Kustannukset on jaettu kuntien ja 
valtion kesken nykyisessä suhteessa. Kustan-
nustason oletetaan nousevan 3,1 prosenttia 
vuodessa. Kustannusten nousu perustuu niiden 
Itä-Suomen läänissä käynnissä olleiden palvelu-
liikenteiden kustannuksiin, mitkä ovat olleet 
käynnissä koko 2000-luvun alun ajan. Palvelulii-
kenteiden kokonaiskustannukset nousevat 16 
prosenttia viidessä vuodessa. 

Seutulipputuki 
Seutulippujen myynti on vakiintunut. Runkolii-
kenteen tarjonta vähenee noin kaksi prosenttia 
vuodessa, josta osa on lakkautettavaa ostolii-
kennettä ja osa kannattamattomaksi ajautuvaa 
linjaliikennettä. Oletetaan, että liikennetarjonnan 
heikkenemisen seurauksena sekä mahdollisten 
asiakashintojen korottamisen myötä seutulippu-
jen myynti vähenee kolme prosenttia vuodessa, 
ja myynnin väheneminen alkaa noin kahden 
vuoden viiveellä liikennetarjonnan heikkenemi-
sestä. Kun huomioidaan sekä kustannustason 
nousu että lippujen myynnin väheneminen, seu-
tulipputuen määrän oletetaan kasvavan viiden 
vuoden kuluessa noin 23 prosenttia. 
Kaupunkilipputuki 
Kuntien maksama kaupunkilippujen lipputuen 
osuus on noussut vuosina 2001 – 2003 noin 3,0 
prosenttia ja valtion osuus 3,2 prosenttia. Mikäli 
kustannukset kehittyvät samaan tahtiin, viiden 
vuoden kuluttua kaupunkilipputuen kokonais-
määrä on noussut noin 16 prosenttia.  
 
 
 

Seutulipputuki 
Myyntimäärän ja kustannusten kehittymisen ole-
tetaan jatkavan viime vuosien kehitystä. Tällöin 
valtion osuus lipputuesta laskee.  
Kaupunkilipputuki 
Sama oletus kuin trendilaskelmassa. 
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Trendilaskelma Peruspalvelutasolaskelma 
 Matkojenyhdistelyn kustannukset 

Matkojenyhdistelyn valtakunnallisiksi kustan-
nuksiksi on matkojenyhdistelytyöryhmän mietin-
nössä arvioitu 5,6 M€. Luvusta on poistettu pää-
kaupunkiseudun osuus suoraan väestön suh-
teessa. Tämä kustannus on nykytasossa. Mat-
kojenyhdistelyn kustannusten on oletettu kasva-
van samassa suhteessa kuin julkisten menojen 
hintaindeksi eli 2,8 prosenttia vuodessa.  
Matkojenyhdistelyn säästöt  
Matkojenyhdistelyn valtakunnallisiksi säästöiksi 
on matkojenyhdistelytyöryhmän mietinnössä ar-
vioitu 22 M€. Laskelmassa luvusta on poistettu 
pääkaupunkiseudun osuus suoraan väestön 
suhteessa. Tämä kustannus on nykytasossa. 
Matkojenyhdistelyn säästöjen on oletettu kehit-
tyvän samassa suhteessa kuin trendilaskelmas-
sa niiden kuljetusten kustannukset kehittyvät, 
joista säästöt syntyvät. 

 
 
Kelan kuljetukset 
Trendilaskelma Peruspalvelutasolaskelma 
Kelan sairausvakuutuksen matkakulut ovat 
kohonneet vuosina 1999-2003 noin 7,9 pro-
senttia vuodessa. Tähän sisältyy sekä kulje-
tusmäärien että kustannustason muutokset. Mi-
käli sama kehitys jatkuu, viiden vuoden kuluttua 
kustannukset ovat nousseet noin 41 prosenttia 
nykyisestä.  
Kelan koulumatkatuki on kasvanut vuosina 
1999-2003 noin 3,7 prosenttia vuodessa. Tä-
hän sisältyy sekä kuljetusten määrän muutok-
set että kustannustason muutokset. Mikäli sa-
ma kehitys jatkuu, viiden vuoden kuluttua kus-
tannukset ovat nousseet noin 20 prosenttia ny-
kyisestä. 

Kelan sairausvakuutuksen matkakulut  
Sama oletus kuin trendilaskelmassa.  
Kelan koulumatkatuki  
Sama oletus kuin trendilaskelmassa. 

 Matkojenyhdistely 
Peruspalvelutasossa oletuksena on, että viiden 
vuoden kuluttua Kelan korvaamat matkat ovat 
mukana matkojenyhdistelyssä. Matkojenyhdiste-
lyn valtakunnallisiksi kustannuksiksi on matko-
jenyhdistelytyöryhmän mietinnössä arvioitu 5,6 
M€ ja säästöiksi 22 M€. Näistä luvuista on pois-
tettu pääkaupunkiseudun osuus suoraan väes-
tön suhteessa. Nämä kustannukset ovat nyky-
tasossa. Matkojenyhdistelyn kustannusten on 
oletettu kasvavan samassa suhteessa kuin jul-
kisten menojen hintaindeksi eli 2,8 prosenttia 
vuodessa. Matkojenyhdistelyn säästöjen on ole-
tettu kehittyvän samassa suhteessa kuin trendi-
laskelmassa niiden kuljetusten kustannukset ke-
hittyvät, joista säästöt syntyvät. 
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Kuntien kuljetukset 
Trendilaskelma Peruspalvelutasolaskelma 
Peruskoulujen matkaliput 
Kuntien maksamien peruskoululaisten matka-
lippukustannusten oletetaan nousevan yhteen-
sä 4,1 prosentin vuosivauhtia. Kustannus sisäl-
tää oppilaskohtaisen kuljetuskustannuksen 
muutoksen (6,6 prosenttia) vuosilta 2001- 2002, 
oppilasmäärän vähenemisen sekä kuljetettavi-
en oppilaiden osuuden vähenemisen.  
Keskiasteen matkaliput 
Keskiasteen opiskelijoiden matkalippujen kor-
vaaminen on vapaaehtoista. Tästä syystä kus-
tannusten nousua ei ole huomioitu. Tähän si-
sältyy myös oletus, että muiden kuljetuskustan-
nusten noustessa kunnat luopuvat osittain kes-
kiasteen matkalippujen korvaamisesta.  
Koulutoimen tilausliikenne linja-autolla 
Koulutoimen tilausliikenteen kustannusten kas-
vuksi on oletettu linja-autojen tilausliikenteen 
kustannusindeksin kasvu, joka on vuosina 
1995-2002 ollut noin 0,4 prosenttia vuodessa. 
Kokonaisuudessa koulutoimen tilausliikenteen 
kustannusten on arvioitu nousevan noin kaksi 
prosenttia viidessä vuodessa.  
Koulutoimen taksikuljetukset 
Koulutoimen taksikuljetusten kustannusten ole-
tetaan nousevan yhteensä 2,6 prosentin vuosi-
vauhtia. Taksikuljetusten määrän oletetaan 
nousevan, koska kuntien sisäisiä koululaisvuo-
roja lakkautetaan. Oletuksena on, että noin 
puolet lakkautettujen vuorojen oppilaskuljetuk-
sista siirretään taksikuljetuksiin. Laskelmassa 
on huomioitu, että koululaisten taksikuljetusten 
laskennalliset yksikkökustannukset 20 km mat-
kalla ovat noin 40 prosenttia korkeammat kuin 
koululaisten matkalippukustannukset. (vertailu-
laskelmassa on käytetty 10 oppilaan kuljetusta 
20 km matkalla). Kokonaisuutena koulutoimen 
taksikuljetusten kustannusten oletetaan nouse-
van noin 16 prosenttia viiden vuoden kuluessa.  
Esikoululaisten kuljetukset 
Esikoululaisten kuljetusten trendiä ei ole pystyt-
ty tässä työssä arvioimaan. Kuljetuskustannuk-
sia on tilastoitu usealle eri litteralle, joten koko-
naiskustannusta ei pysty nykyisistä tilastoista 
selvittämään. Lisäksi syksystä 2004 lähtien pe-
rusopetuslain koululaiskuljetuksia koskeva py-
kälä laajeni koskemaan myös esikoululaisia, jo-
ka on osaltaan todennäköisesti lisännyt kulje-
tuskustannuksia. Oletuksena on käytetty, että 
viidessä vuodessa esikoululaisten kuljetuskus-
tannukset kasvavat julkisten hankintojen kus-
tannusindeksin mukaisesti, yhteensä noin 15 
prosenttia.  

Peruskoulujen matkaliput 
Sama oletus kuin trendilaskelmassa. 
Keskiasteen matkaliput 
Sama oletus kuin trendilaskelmassa. 
Koulutoimen tilausliikenne linja-autolla 
Sama oletus kuin trendilaskelmassa. 
Koulutoimen taksikuljetukset 
Koulutoimen taksikuljetusten kustannusten ole-
tetaan nousevan yhteensä 2,6 prosentin vuosi-
vauhtia. Kustannus sisältää taksiliikenteen kus-
tannusindeksin nousun, oppilasmäärän vähe-
nemisen sekä kuljetettavien oppilaiden osuuden 
vähenemisen. Laskelmassa on oletettu, että 3 
prosenttia nykyisin takseilla hoidettavista koulu-
laiskuljetuksista voidaan jatkossa hoitaa palvelu-
liikenteillä. Jokainen uusi palveluliikenne hoitaisi 
siis noin kymmenen oppilaan koulukuljetuksen. 
Kokonaisuutena koulutoimen taksikuljetusten 
kustannusten oletetaan nousevan noin 10 pro-
senttia viiden vuoden kuluessa. 
Esikoululaisten kuljetukset 
Sama oletus kuin trendilaskelmassa. 

Päivähoitokuljetukset 
Päivähoitokuljetusten kustannuksissa on huo-
mioitu kuljetettavien määrän muutos ja taksilii-
kenteen kustannusindeksin muutos, joiden seu-

Päivähoitokuljetukset 
Sama oletus kuin trendilaskelmassa. 
SHL-kuljetukset 
Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kustan-



LIITE 1 5(5) 
 

Trendilaskelma Peruspalvelutasolaskelma 
rauksena kustannukset nousevat noin 2,3 pro-
senttia vuodessa. Viiden vuoden aikana päivä-
hoitokuljetusten kustannukset kasvavat yhteen-
sä 12 prosenttia.  
SHL-kuljetukset 
Liikennetarjonnan heikkeneminen lisää sosiaa-
lihuoltolain mukaisten kuljetusten tarvetta. Las-
kennallisena lisäyksenä on käytetty kuntien vä-
lisen asiointiliikenteen kustannuksia. Lisäksi 
kustannuksia nostaa vanhusten määrän kasvu 
sekä taksikuljetusten kustannusindeksin nousu. 
Kokonaisuudessaan SHL-kuljetusten kustan-
nusten ennustetaan kasvavan noin 24 prosent-
tia viiden vuoden kuluessa.  
VPL-kuljetukset 
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun saajien 
määrä on noussut vuosina 1990-2000 noin 6,6 
prosenttia vuodessa. Lisäksi kustannuksia nos-
taa taksikuljetusten kustannusindeksin nousu. 
Viidessä vuodessa VPL-kuljetusten kustannuk-
set nousevat nykyisellä kehityksellä jopa 57 
prosenttia viiden vuoden kuluessa. 
Kehitysvammaisten kuljetukset 
Kehitysvammaisten kuljetuskustannusten on 
oletettu kasvavan samaa vauhtia kuin sosiaali-
toimen kuljetuskustannukset keskimäärin. Täl-
löin kehitysvammaisten kuljetuskustannukset 
nousevat viidessä vuodessa noin 33 prosenttia. 

nuksia nostavat vanhusten määrän kasvu sekä 
taksikuljetusten kustannusindeksin nousu. Pe-
ruspalvelutason kustannuslaskennassa on kui-
tenkin oletettu, että sosiaalihuoltolain mukaisten 
kuljetusten määrä vähenee neljänneksellä ny-
kyisestä. Tähän vaikuttavat sekä kuljetusten ky-
synnän hidastuminen tehokkaiden, esteettömien 
ja joustavareittisten palveluliikennejärjestelmien 
myötä, että erilliskuljetusten väheneminen kun 
kuljetettavia ohjataan palveluliikenteen käyttöön 
ja kuljetuksia yhdistellään.  
VPL-kuljetukset 
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun saajien 
määrä on noussut vuosina 1999-2003 noin 5,7 
prosenttia vuodessa niissä kunnissa, joissa toi-
mii palveluliikenne. Lisäksi kustannuksia nostaa 
taksikuljetusten kustannusindeksin nousu. Mikäli 
oletetaan, että kaikissa kunnissa toimii palvelulii-
kenne, nousevat kustannukset em. olettamuksil-
la noin 50 prosenttia viidessä vuodessa. Matko-
jenyhdistelyn avulla voidaan kuitenkin saavuttaa 
merkittäviä säästöjä vaikeavammaisten kuljetus-
palvelussa. Matkojenyhdistelyllä saavutettavat 
säästöt on esitetty kohdassa ’Matkojenyhdistelyn 
säästöt’.  
Kehitysvammaisten kuljetukset 
Sama oletus kuin trendilaskelmassa. 

 Matkojenyhdistelyn säästöt  
Matkojenyhdistelyn valtakunnallisiksi säästöiksi 
on matkojenyhdistelytyöryhmän mietinnössä ar-
vioitu 22 M€. Laskelmassa luvusta on poistettu 
pääkaupunkiseudun osuus suoraan väestön 
suhteessa. Tämä kustannus on nykytasossa. 
Matkojenyhdistelyn säästöjen on oletettu kehit-
tyvän samassa suhteessa kuin trendilaskelmas-
sa niiden kuljetusten kustannukset kehittyvät, 
joista säästöt syntyvät. 

Muut kuntien kuljetukset 
Muita kuntien kuljetuksia ovat mm. epäsäännöl-
liset koulutoimen ja sosiaalitoimen kuljetukset. 
Tällaisia voivat olla esim. koululaisten hammas-
lääkärikuljetukset. Näille kuljetuksille ei ole las-
kettu kustannusten muutosta.  

Muut kuntien kuljetukset 
Sama oletus kuin trendilaskelmassa. 
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LIITE 2. Julkisen liikenteen peruspalvelutason määrittely muissa maissa 
 
Julkisen liikenteen peruspalvelutaso Ruotsissa 
 
Ajankohtaisia aiheita vuonna 2004 ovat 
- esteettömyyden kehittäminen, Hela Resan –selvitykset 
- saavutettavuus 
- joukkoliikenteen kehittäminen (Kollektivtrafik med människa i centrum, Kollektivtrafik-

kommittén) 
• käyttäjänäkökulma 
• markkinaosuuden kasvattaminen kaupunkialueilla 
• minimipalvelutason turvaaminen heikoilla liikennöintialueilla (oma selvitys, Kol-

lektivtrafik i trafiksvaga områden). 
 
Minimitaso haja-asutusalueilla 
(Kollektivtrafik i trafiksvaga områden, Delrapport till Kollektivtrafikkommittén, maaliskuu 
2003) 
- Raportissa ehdotetaan minimitasoksi, että kaikille asukkaille taataan vähintään 5 päi-

vittäistä matkustusmahdollisuutta enintään 1000 m etäisyydellä pysäkistä joko linjalii-
kenteellä tai kutsuliikenteellä. 

- Joukkoliikenne takaisi asumisen mahdollisuudet koko maassa. Kaikilla asukkailla olisi 
mahdollisuus matkustaa töihin, opintoihin, palveluihin ja vapaa-ajan aktiviteetteihin. 

- Liikennevastaaville (Trafikhuvudmännen) annettaisiin valtiollinen kertatuki suuruudel-
taan vähintään 1 milj. kruunua linjaliikenteen ja sitä täydentävän kutsuliikenteen sekä 
koulukuljetusten, erityiskuljetuspalvelujen ja sairaudenhoitomatkojen yhteentoimivuu-
den suunnittelemiseksi. 

- Edellyttää lippujärjestelmien, informaation yms. yhteensovittamista ja yhtenäistämistä, 
muun muassa kutsuliikenne on toiminut tähän asti pääasiassa erillisenä järjestelmänä. 

- Tähän asti ei ole ollut päätöstä minimitasosta haja-asutusalueiden tarjonnalle. Monet 
kunnat ovat kuitenkin järjestäneet kutsuohjattua täydentävää liikennettä niille, jotka 
asuvat yli 1000 metrin päässä pysäkistä. Lisäksi täydentävää liikennettä on järjestetty, 
mikäli on ollut vain tietty määrä bussivuoroja. Esimerkiksi joissakin Västtrafikin alueen 
kunnissa on ollut minimitasona, että on kolme edestakaista vuoroa/päivä linjaliiken-
teellä. Muutoin on oikeutettu käyttämään täydentävää liikennettä.  

- Tällä hetkellä noin 600 000 ihmistä on vailla joukkoliikennettä joka kulkisi enintään 
1000 metrin päästä ja lisäksi 600 000 ihmistä on muutaman viikoittaisen täydentävän 
(esimerkiksi kuntien järjestämät kutsutaksit) yhteyden varassa. 

- Suuri osa ehdotetun minimitason tarjonnasta olisi matkustusmahdollisuuksia kutsulii-
kenteellä.  

- Matkustajamäärät haja-asutusalueilla ovat olleet laskussa Ruotsissakin ja liikenteitä 
on karsittu. 

 
Alueiden välinen saavutettavuus (selvitys Konsekvenser av en statligt garanterad mins-
ta tillgänglighet. Ett utredningsuppdrag för Rikstrafiken. SWECO VBB, lokakuu 2002) 
- Selvitettiin alueiden välisten yhteyksien peruspalvelutasoa ja tehtiin ehdotusluonnos 

tavoitetasoksi. Nykytilanteen tarkasteluissa huomioitiin aikataulutetut linjat bussilla, ju-
nalla ja laivalla sekä lennoilla silloin kun ne olivat matka-aikojen kannalta tarkoituk-
senmukaisia. 

- Esimerkkejä luonnostelluista kriteereistä 
• Kriteeri 1. Tukholmaan. Pääsy maanantaista perjantaihin aluekeskuksesta si-

ten, että perillä ennen kello 10 ja paluu kohtiin 16 jälkeen. Matka-aika ei saa ol-
la pidempi kuin neljä tuntia.  
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• Kriteeri 2. Tukholmasta. Arkipäivisin päästävä jokaiseen aluekeskukseen ja 
voitava olla siellä vähintään 4 tuntia ja päästävä kotiin samana päivänä. Meno 
kello 6 jälkeen ja paluu 24 jälkeen. Matka-aika ei saa olla pidempikuin neljä 
tuntia. 

• Kriteeri 3: Ulkomaan matkat. On päästävä edelleen ulkomaan lennoille lento-
kenttien Arlanda, Landvetter, Kastrup tai Gardemoen kautta vastaavista alue-
keskuksista 7 päivänä viikossa, matka-aika korkeintaan 4 tuntia.  

• Kriteeri 4: Kulttuuri, palvelut ja erityiset ostokset. Tukholma, Göteborg, Malmö, 
Sundsvall, Uumaja ja Luulaja (suuri kaupunki johon parhaimmat yhteydet) tulisi 
olla saavutettavissa kahdella vuorolla aamupäivisin ja yhdellä iltapäivisin 7 päi-
vänä viikossa. Matka-aika korkeintaan 3 tuntia.  

• Kriteerit 5-8 koskevat yliopisto/aluesairaaloiden saavutettavuutta, yliopistopaik-
kakuntien saavutettavuutta, suurempien turisti- ja vapaa-ajanalueiden saavu-
tettavuutta ja läänien välisiä yhteyksiä.  

 
Muita ulkomaisia esimerkkejä  
 
Lähtökohdaksi haettiin malleja ulkomailla tehdyistä joukkoliikenteen peruspalvelutason tai 
minimipalvelutason määrittelyistä. Muutamat artikkelit tunnistivat tarpeen määrittelyjen te-
kemiselle, mutta tutkituista artikkeleista ei löytynyt esimerkkejä määritetystä minimipalve-
lutasosta. Seuraavassa on yhteenveto parhaiten asiaan liittyvistä artikkeleista.  
 
Indicators of transport and accessibility problems in rural Australia, Stephen Nutley, 
Journal of Transport Geography 11 /2003) Kohde: virallisista tilastoista eritelty maaseudun 
esimerkkialue (Kaakkois-Australia) verrattuna koko maan tilastoon ja kaupunkeihin  
- Yleinen uskomus: kaikilla on auto, ongelmaa ei ole. 
- Ei tutkittua tietoa maaseudun liikenteestä ja tarpeista. 
- Yleisten indikaattoreiden perusteella ongelmia kuitenkin on (muun muassa autottomat 

taloudet syrjäseuduilla). 
- Tarvitaan paikallisia tapaustutkimuksia ja kuluttaja/käyttäjä/asiakasnäkökulmaa. 
- Matkustustarveindeksi (USA, Rucker): I=(V0+(0,5V1)-T)A/50 [V0= autottomien talouksi-

en osuus, V1= yhden auton talouksien osuus (kaikilla kotitalouden jäsenillä ei ole 
mahdollisuutta auton käyttöön), T= joukkoliikenteen osuus työmatkoista (oletetaan että 
kuvaa julkisen kulkumuodon tarjontaa), A= ARIA koodi, joka kuvaa asuinpaikan ”kau-
kaisuutta/eristäytyneisyyttä”]. Indeksi ottaa huomioon käytössä olevat potentiaalisen 
liikkuvuuden, kuljetusresurssit ja kohteiden saavutettavuuden. Indeksin perusteella al-
haisimmat tarpeet ovat alueen suurten kaupunkien välittömässä maaseutuympäristös-
sä ja tasaisesti nouseva mitä etäämmälle näistä mennään.  

 
Performance-based quality contracts in bus service provision, David A. Hensher, 
John Stanley. Transportaition Research Part A 37 (2003). Kohde: Australia. Ulkomaisista 
esimerkeistä (mm. Norja, Uusi-Seelanti) on etsitty näyttöä, että suoritukseen perustuvat 
sopimusmallit antavat rahalle parhaan vastineen. Vertailukohtana on kilpailutus. 
- On tarve kestävämmän henkilöliikenteen löytämiseksi. Joukkoliikenteellä on potentiaa-

lia sekä sosiaalisten velvoitteiden hoitamiseen että yksityisautojen aiheuttamien kus-
tannusten vähentäjänä (ruuhkat, terveys, turvallisuus). Tämä kaksijakoinen tehtävä-
kenttä olisi kyettävä ottamaan huomioon joukkoliikenteen hallinnoimisessa.  

- Tutkijoiden mukaan suoritukseen perustuva sopimusmalli maksimoi ”sosiaalisen yli-
jäämän” joukkoliikenteen huolenpidossa tietyllä maantieteellisellä alueella, millä ta-
hansa budjettirajoitteella ja määrätyllä minimitasolla.  

- Suoritukseen perustuvassa sopimusmallissa katsotaan koko järjestelmää eikä yksit-
täistä kilpailutuskohdetta. Kilpailutus keskittyy kustannusten vähentämiseen. 

- Järjestelmällä pyritään saamaan optimaalinen kuljetusvelvoitteisiin vastaava taso. Mi-
nimipalvelutason hoitamiseksi tarjotaan tietty tuki ajoneuvokilometrille ja kannustin 
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matkustajamäärille, jotka ylittävät minimitasoon liittyvät velvoitteet. Tavoitteena on 
täyttää sekä sosiaaliset velvoitteet että liikenteenharjoittajien yritystaloudelliset tavoit-
teet.  

- Esimerkiksi Norjassa (Hordaland) lähtökohtana on ajatus, että liikenteenharjoittajilla on 
paras tietämys asiakkaiden tarpeista, eivätkä viranomaiset puutu palvelujen (reitit, 
vuorotarjonta) suunnitteluun muuten kuin korkeintaan määrittelemällä minimivelvoitteet 
(hinta, palvelu ja saavutettavuus). Liikenteenharjoittaja saa ”tuotekehityksestä” kan-
nustimia. Reittikilometrejä, huipputunnin ajoneuvokilometrejä ja ei huipputunnin ajo-
neuvokilometrejä kohti maksetaan erillisiä tukia. Tuelle on määritelty katto rajallisten 
resurssien takia. 

- Minimipalvelutasoon viitataan artikkelissa vain ajoneuvokilometrien määränä, mutta 
viittaus velvoitteiden täyttämiseen antaa ymmärtää, että kyse voisi olla esimerkiksi 
koulukuljetusten hoitamisesta. 

- Uuden Seelannin esimerkissä tukea kohdistetaan siten, että joukkoliikenteen paran-
nukset voivat vaikuttaa ruuhkiin.  

- Tutkimus ehdottaa Australiaan Norjan ja Uuden-Seelannin malleihin perustuvaa sys-
teemiä kuitenkin siten, että vältetään mielivaltaista lähtötason määrittelyä ja käyttää 
best pracitises – kustannuksia.  

- Kilpailutusmallin katsotaan keskittyvän yksittäisiin sopimuksiin eikä siinä ole mekanis-
mia, joka varmistaisi laajemman maantieteellisen alueen optimaalisen tarjonnan suh-
teessa liikennöintikustannuksiin.  

 
Service quality – developing a service quality index in the provision of commercial bus 
contracts. David A. Hensher, Peter Stopher, Philip Bullock. Transportation research Part A 
37 (2003) 
- Laadun mittaaminen on haasteellista. Suurin kysymys on mitä laatuun vaikuttavia teki-

jöitä nykyiset ja potentiaaliset matkustajat havaitsevat.  
- Arvioituja ominaisuuksia olivat  

• matka-aika: 25 prosenttia vähemmän, sama (kuin nykyisin), 25 prosenttia 
enemmän 

• matkan hinta. 20 prosenttia vähemmän, sama, 20 prosenttia enemmän 
• lipputyyppi: käteinen, ennakkoon ostettu vain bussiin sopiva lippu, integroitu  
• busseja/tunti kyseisellä pysäkillä (vuoroväli): 50 prosenttia enemmän, sama, 50 

prosenttia vähemmän  
• bussin saapumisaika pysäkille (ajassa vai myöhässä): ajassa, 5 min myöhäs-

sä, 10 min myöhässä 
• pysäkille kävelyaika: sama, 5 minuuttia lisää, 10 minuuttia lisää 
• istuinpaikan saaminen: istuinpaikka koko matka, seisomista osan matkaa, sei-

somista koko matka 
• pysäkin informaatio: Aikataulu ja kartta, aikataulu ja ei karttaa, ei aikataulua ei-

kä karttaa  
• bussiin nouseminen: leveä sisäänkäynti eikä askelmaa, leveä sisäänkäynti ja 

kaksi askelmaa, kapea sisäänkäynti ja neljä askelmaa  
• bussipysäkin varustelu: istuin, istuin sääsuojassa, ei istuinta eikä suojaa  
• bussin lämpötila: liian kuuma, sopiva, liian kylmä 
• kuljettajan asenne: erittäin ystävällinen, riittävän ystävällinen, epäystävällinen  
• yleinen siisteys bussissa: erittäin siisti, riittävän siisti, ei riittävän siisti   
•  

- Eri tutkimus- ja tilastointivaiheiden jälkeen (Stated Preference-metodi, Stated Choice -
metodi) SC (Stated Choice) pyrittiin selvittämään ”palvelun laatuindeksi”. Tutkimuk-
sessa verrattiin yhdeksää eri palvelusegmenttiä (mm. kolme eri reittiä, ruuhka- ja hil-
jaisen ajan tunteina).    
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- Seuraavat kuusi tekijää olivat merkittäviä kaikissa vaihtoehdoissa: kertamaksu, istuin-
paikka koko matkan, seisomista osan matkaa, leveä sisäänkäynti ja kaksi askelmaa, 
istuin vain pysäkillä ja istuin sääsuojassa. Lisäksi merkityksellisiä ovat matka-aika, 
vuoroväli ja kävelyaika. Kapealla neljän askelman sisäänkäynnillä oli merkitystä kah-
dessa kolmesta kysytyistä kohteista ja erittäin siisti bussi kolmessa neljästä kysytyissä 
kohteesta. Bussin saapumisajan luotettavuus vaihteli ollen joskus erittäin merkittävä ja 
jossain paikoin merkityksetön. Erittäin ystävällisellä kuljettajalla ei ollut suurta merki-
tystä ja kartan ja aikataulun puuttuminen oli merkittävä tekijä vain kerran.  

- Tyytymättömimpiä oltiin matka-aikaan ja lipun hintaan ja tyytyväisimpiä tiheään vuoro-
väliin ja istuinpaikkoihin autossa.  

- Selvitettyjä laatuun vaikuttavia tekijöitä voidaan ottaa mukaan valvontaan, benchmark-
kaamiseen ja sopimuksiinkin.  

 
Can travel vouchers encourage more sustainable travel? A. Root, Transport Policy 8, 
2001. Kohde: Oxfordshiren maaseudun työpaikat. Iso-Britannia. 
- Joukkoliikenteen matkasetelit voisivat olla yksi keino yksityisauton käytön vähentämi-

selle. 
- Verovapaat joukkoliikenteen matkustussetelit voisivat luoda win-win –tilanteen, jossa 

liikenteenharjoittajien tulot kasvaisivat ja syntyisi tarvetta palvelujen lisäämiselle ja 
vastaavasti uudet palvelut houkuttelisivat lisää matkustajia. Lisääntyvät palvelut olisi-
vat etu nykyisillekin käyttäjille. 

- Oxfordshiren maaseutualueen työnantajista 12,5 prosenttia vastasi matkasetelien 
käyttöönoton kiinnostusta kartoittavaan kyselyyn. Kiinnostus järjestelmää kohtaan 
vaihteli, mutta oli tutkijoiden mukaan riittävän tasoinen maaseutualueen ja mahdolli-
sesti koko maan laajuisen kokeilun toteuttamiseksi. Vastanneista yrityksistä 17 pro-
senttia osallistuisi. 32 prosenttia ei antanut syytä osallistumattomuuteen. 25 prosenttia 
ei osallistuisi siksi, että tarvittavat joukkoliikenneyhteydet puuttuvat. Jokapäiväinen 
käyttö olisi harvinaista, mutta silloin tällöin seteleitä käyttäisi kolmasosa yrityksistä.  

- Potentiaalisimpia osallistujia olivat viiden minuutin kävelymatkan tai kymmenen minuu-
tin pyöräilymatkan päässä rautatieasemasta sijaitsevat maaseututyöpaikat.  

- Muiden maiden kokemusten perusteella järjestelmien vaikeutena ovat suuret inves-
toinnit joukkoliikenteeseen sekä viranomaisten haluttomuus fiskaalisten keinojen käyt-
töön joukkoliikenteen käytön suosion lisäämiseksi.  

- Kokeiluista on sekä huonoja että hyviä kokemuksia.  
 
The evaluation of demand responsive transport services in Europe. Jenny Mageean, 
John D. Nelson. Journal of Transport Geography 11 (2003). Kutsuohjaukseen perustuvan 
järjestelmän esittelyä ja tiettyjen Euroopassa toimivien kutsuohjattujen järjestelmien (mm. 
SAMPLUS) arviointia. 
- Iso-Britanniassa pyritään erilaisten kutsuliikennettä haittaavien laillisten esteiden vä-

hentämiseen. Paikallisten viranomaisten ja liikenteenharjoittajien yhteistyössä työnan-
tajien, kauppojen ja vapaa-ajan keskusten kanssa tuottamien joustavien liikennepalve-
lujen katsotaan voivan poistaa sosiaalista syrjäytymistä. 

- Kutsuohjattujen järjestelmien suosio on kasvanut viime vuosikymmeninä johtuen eri-
tyispalvelujen puutteista, kunnallisten liikennepalvelujen muutoksista ja aivan viime ai-
koina ajatuksesta, että kutsuliikenteellä voidaan taistella sosiaalista eriytymistä vas-
taan. Dial-a-Ride järjestelmien alkuperäinen ajatus oli palvella hajaantunutta matkojen 
suuntautumista ja tarjota haja-asutusalueilla liikennepalveluja pääasiassa muille kuin 
työmatkoille. 

- Telematiikka voi auttaa järjestämisen kalleudessa ja reittisuunnittelun heikkouksissa 
sekä korkean kysynnän hallitsemisessa. 

- Kuljetuskustannusten vähentämispotentiaalia ja potentiaalia kansalaisten liikkumis-
mahdollisuuksien lisäämiseksi tai ylläpitämiseksi ei ole vielä pystytty täysin hyödyntä-
mään.  
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- Suhteellisen uutena kuljetusmuotona kutsuliikenteen laillinen ja organisatorinen status 
on vielä epäselvä.  

- Ratkaisevinta on, että kutsuliikenteen toimintaa itsekannattavana järjestelmänä ei ole 
vielä pystytty toteuttamaan. 

- Kutsuliikenteelle on potentiaalisia markkina-alueita. sillä se on laajasti integroitavissa 
perinteisiin joukkoliikennepalveluihin. 

 
 


