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ESIPUHE 
 
Tämä tutkimusraportti käsittelee tutkimushankkeen Joukkoliikenteen koettuun 
kokonaislaatuun vaikuttavat tekijät painopistealueena paikallisliikenne (JOKO-
LA) empiiristä osaa. Raportti on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä 
käydään läpi kyselytutkimuksen ja siihen liittyneen palvelutuotannon kenttäko-
keen tuloksia. Jälkimmäisessä osassa joukkoliikenteeseen liittyviä ominaisuuk-
sia on käsitelty yhteiskunnallisten muutosten ja sosiologisen kaupunkitutkimuk-
sen näkökulmasta. 
 
JOKOLA-tutkimushanke on osa liikenne- ja viestintäministeriön joukkoliiken-
teen tutkimusohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää kattavasti ne tie-
dossa olevat ja erityisesti piilevät joukkoliikenteen laatutekijät, joiden perusteel-
la matkustajat määrittävät saamansa joukkoliikennepalvelun laadun. Työssä on 
tuotu esille keskeisiä laatutekijöitä, joita parantamalla voitaisiin eniten edistää 
joukkoliikenteen kilpailukykyä. Tutkimushankkeen raportointi on jaettu kol-
meen osaan, joista ensimmäinen on tätä osaraporttia taustoittava kirjallisuussel-
vitys ja kolmas osa nk. koosteraportti, johon on poimittu keskeisimmät tulokset 
ja päätelmät osaraporteista 1 ja 2. 
 
Tutkimushankkeen ovat toteuttaneet WSP Finland Oy ja Suomen Paikallislii-
kenneliitto ry yhdessä. 
 
JOKOLA-hankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet: 
 
Pekka Aalto    Suomen Paikallisliikenneliitto ry (pj) 
Sabina Lindström liikenne- ja viestintäministeriö 

(08/2005 asti) 
Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö 

(09/2005 alkaen) 
Kati Kiiskilä  JOTU-koordinaattori, Insinööritoimisto 

Liidea Oy (09/2006 asti) 
Minna Soininen JOTU-koordinaattori, Insinööritoimisto 

Liidea Oy (10/2006 alkaen) 
Niilo Järviluoma   YTV, varahenkilö Kimmo Sinisalo 
Matti Lahdenranta   HKL, varahenkilö Seppo Vepsäläinen 
Ville Lehmuskoski  HKL (02/2006 alkaen) 
Seija Pasanen   Kuopion kaupunki 
Tero Anttila    Helsingin Bussiliikenne Oy 
Kari Hietaniemi   Kuopion Liikenne Oy 
Pertti Tuomola   Concordia Bus Finland Oy 
 
WSP Finland Oy:stä JOKOLA-hankkeeseen ovat osallistuneet DI Ville Leh-
muskoski 31.1.2006 asti (projektipäällikkö), DI Kerkko Vanhanen (hankkeen 
alusta alkaen, projektipäällikkö 1.2 2007 alkaen), VTT (sos.) Kalle Toiskallio, 
tutkija Hannu Lehto, DI Teemu Sihvola, TaM Mari Siikonen, professori Pentti 
Murole, tekn.yo Maija Musto ja tekn.yo Lauri Pitkänen. 
 



 
 
 3

Suomen Paikallisliikenneliitto ry:stä hankkeeseen on osallistunut toiminnanjoh-
taja Pekka Aalto. 
 
Osaraportti 2:n pääkirjoittajia ovat olleet Kerkko Vanhanen (osa I) ja Kalle 
Toiskallio (osa II). AHP-kyselyn toteutuksesta ja tilastollisesta tarkastelusta on 
vastannut Hannu Lehto. 
 
Helsingissä lokakuun 30. päivänä 2007 
 
 
Katariina Myllärniemi 
ylitarkastaja, liikenne- ja viestintäministeriö 
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YHTEENVETO 

 
Matkustajatyytyväisyyttä voidaan selvittää asiakastyytyväisyystutkimuksilla ja 
muilla kyselyillä, joissa palvelun eri osatekijöiden merkitystä pyydetään arvioi-
maan tietyllä arvosana-asteikolla. Epäselväksi jää kuitenkin, millä tekijöillä on 
matkustajille erityisen suuri merkitys ja mitkä ovat esimerkiksi koetun kokonais-
laadun suhteen vähemmän merkityksellisiä. Tämän selvittämiseksi JOKOLA-
tutkimuksessa päätettiin hyödyntää analyyttistä hierarkiaprosessia (AHP). Ta-
vallisesti AHP-menetelmää on sovellettu pienten asiantuntijaorganisaatioiden 
päätöksenteon tukena. Nyt asiantuntijoita olivat kaikki joukkoliikenteen matkus-
tajat ja päätöksenteosta vastaavat luottamushenkilöt.  
 
Internetkyselyn toteutuskaupungeiksi valittiin Helsinki (vastauksia koko pää-
kaupunkiseudulta), Kuopio ja Oulu. Kyselyyn pyydettiin vastauksia tavallisilta 
joukkoliikenteen käyttäjiltä sekä erikseen kunnallisilta luottamushenkilöiltä, jot-
ka tekevät joukkoliikennettä koskevia päätöksiä (kaupunginvaltuustot ja joukko-
liikenne- tai tekniset lautakunnat sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun-
nan hallitus). Kaikkiaan vastauksia saatiin 1 519 kappaletta. 
 
Joukkoliikenteen koettu kokonaislaatu voidaan kyselyn perusteella jakaa tee-
moittain kolmeen lähes tasavahvaan laadun osa-alueita kuvaavaan kolmannek-
seen (kts. luku 3). Niistä kahta kolmasosaa voidaan pitää eräänlaisina ”kovina” 
muuttujina ja viimeistä kolmannesta ”pehmeinä” muuttujina, joihin vaikuttavat 
erityisesti ihmisten kokemukset ja keskinäinen kanssakäyminen.  
 
Selvästi tärkeimmäksi koettuun kokonaislaatuun vaikuttavaksi teemaksi arvioi-
tiin ”Linjasto, vuoroväli, luotettavuus, matka-aika”. Muodostetut seitsemän tee-
maa olivat jaettu kaikkiaan 31 osatekijään, joista tärkeimmäksi yksittäiseksi osa-
tekijäksi nousi luotettavuus ja aikataulussa pysyminen. Sen painoarvo teemansa 
sisällä oli 35 % ja siten painoarvoksi kokonaislaadusta muodostui lähes 11 %. 
Tässä tutkimuksessa ei selvitetty vaihtojen merkitystä koettuun kokonaislaatuun, 
sillä niiden katsottiin kuuluvan valittujen laadun osatekijöiden sisälle ja siten 
hierarkisesti eri tasolle. 
 
Kyselyn tulosten perusteella konkreettiset palvelun perustekijät koetaan tär-
keimmiksi kokonaislaatuun vaikuttaviksi tekijöiksi. Luonnollisesti tärkeimmiksi 
arvioidut laatuteemat korostuvat myös matkustajille jaettavassa tiedotusmateri-
aalissa: aikataulut ja niistä ilmenevät vuorovälit ja matka-ajat sekä linjakartat 
muodostavat joukkoliikenteen peruspalvelun. Näiden avulla kuvatun, ja siten 
myös luvatun, toiminnan luotettavuus on luonteva seurannan kohde, vaikka luo-
tettavuutta ei sellaisenaan korostettaisikaan markkinoinnissa.  
 
Eri vastaajaryhmien muodostama painotettu koetun kokonaislaadun yleiskuva 
on hyvin yhtenevä riippumatta vastaajan taustasta (ikä, sukupuoli, asuinpaikka-
kunta jne.). Tähän saattavat vaikuttaa mm. teemojen luokittelu ja kyselyn toteu-
tustapa. Toisaalta tulos osoittaa, että kaikille joukkoliikennematkustajalle tär-
keintä on tiettyjen palvelun perusominaisuuksien saatavuus ja luotettavuus – 
vasta tämän jälkeen tulevat lisäarvoa tuovat laatutekijät. Esimerkiksi autottomat 
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joukkoliikennettä aktiivisesti käyttävät naiset ja joukkoliikennettä vain satunnai-
sesti käyttävät automiehet vastasivat pääteemojen painotusten osalta huomatta-
van samansuuntaisesti. 
 
JOKOLA-tutkimuksen kenttäkokeessa selvitettiin, miten selvät laadulliset erot 
tietyissä ”kovissa” laatutekijöissä, kuten liikennöintikaluston laadussa, ja toi-
saalta ”pehmeissä” laatutekijöissä, kuten kuljettajan ajotavassa, vaikuttavat mat-
kustajien tyytyväisyyteen. Vertailtavat matkustustilanteet olivat ”hyvä ja palve-
lualtis kuljettaja – hyvä ja siisti uusi bussi”, ”hyvä ja palvelualtis kuljettaja – 
huono ja epäsiisti vanhempi bussi”, ”huolimaton ja välinpitämätön kuljettaja – 
hyvä ja siisti uusi bussi” sekä ”huolimaton ja välinpitämätön kuljettaja – huono 
ja epäsiisti vanhempi bussi”. 
 
Vaikka matkakokemuksen kokonaisarvosanoissa hajonta oli eri kombinaatioi-
den välillä melko pientä, olivat erot silti selvät. Olennaista on huomata, että 
huonollakin kalustolla voi hyvä kuljettaja saada paremman arvosanan kuin hei-
kompi kuljettaja uudenveroisella kalustolla. Hyvä kuljettaja sai systemaattisesti 
parempia matkustajatyytyväisyysarvosanoja niistä osatekijöistä, joihin hän voi 
omalla toiminnallaan vaikuttaa. 
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1 JOHDANTO 
 
JOKOLA-tutkimuksen kirjallisuusselvityksessä todettiin, että monet joukkolii-
kenteen koettuun kokonaislaatuun vaikuttavista tekijöistä ovat nk. kokemuspe-
räisiä laatutekijöitä, joiden merkittävyys vaihtelee henkilöittäin ja tilanteittain. 
Niitä on vaikea arvioida puhtaasti kvantitatiivisin menetelmin. Toisaalta ei ole 
ollut selvää kuvaa siitä, mikä on kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti arvioitavien 
laatutekijöiden keskinäinen merkityssuhde. Tai ylipäänsä, mitkä laatutekijät vai-
kuttavat olennaisimmin matkustajan kokemaan kaupunkijoukkoliikenteen koko-
naislaatuun? 
 
Kirjallisuusselvityksessä ja aiemmissa tutkimuksissa on nostettu esille erinäisiä 
laatutekijöitä. Hiljattain on myös valmistunut eurooppalainen joukkoliikenteen 
laatutekijöitä määrittelevä standardi SFS-EN 13816 (SFS 2005). Tutkimuksesta 
riippuen kaikki laatutekijät eivät kuitenkaan ole esillä yhtä usein, ja johonkin 
tiettyyn teemaan kuuluvat tekijät – esimerkiksi joukkoliikennematkan sosiaali-
suus ja matkustamon ilmapiirin vaikutus matkakokemukseen – saattavat jäädä 
lähes tyystin vaille huomiota. 
 
Matkustajatyytyväisyyskyselyissä matkustajia pyydetään arvioimaan saamaansa 
joukkoliikennepalvelua useasta näkökulmasta. Tietyn tekijän ”hyvyyttä” arvioi-
daan antamalla sille esimerkiksi kouluarvosana (4-10).  Järjestämällä tyytyväi-
syyskysely säännöllisesti ja riittävän usein, voidaan matkustajatyytyväisyyden 
kehittymistä seurata eri tekijöiden suhteen ja tarvittaessa pyrkiä parantamaan 
niitä tekijöitä, joiden arvosanat ovat laskeneet. 
 
Edelleen jää epäselväksi, millä tekijöillä on matkustajille erityisen suuri merki-
tys nimenomaan koetun kokonaislaadun kannalta ja vastaavasti mitkä tekijät 
ovat heille vähemmän merkityksellisiä. JOKOLA-tutkimuksen keskeinen osa on 
tässä osaraportissa käsitelty kokeellinen kyselytutkimus, jossa on selvitetty laa-
tutekijöiden suhteellisia painoarvoja laadun käsitteen hierarkkisesta jaottelusta 
käsin. Käytetty tutkimusmetodi on kvantitatiivinen, mutta sillä on pyritty selvit-
tämään myös kvalitatiivisin menetelmin tutkittavien laatutekijöiden painoarvoa 
ja merkitystä joukkoliikenteen koetun kokonaislaadun kannalta. 
 
JOKOLA-tutkimuksessa selvitettiin myös, millainen yhteisvaikutus kuljettajan 
palvelualttiudella ja ajotavalla sekä toisaalta bussin mukavuudella ja siisteydellä 
on matkustuskokemukseen. 
 
JOKOLA-tutkimushankkeen raportointi on jaettu kolmeen osaan, joista osara-
portti 1 on kirjallisuusselitys, joka taustoittaa tutkimuksen empiiristä osiota (osa-
raportti 2). Kolmas osaraportti on nk. koosteraportti, johon on poimittu keskei-
simmät tulokset ja päätelmät osaraporteista 1 ja 2. 
 
Tämä osaraportti 2 on jaettu kahteen osioon, joista ensimmäisessä käsitellään 
kyselytutkimuksen ja siihen liittyneen empiirisen osan, niin kutsutun kenttäko-
keen tuloksia (luvut 1-4) sekä tutkimuksen tulosten hyödynnettävyyttä joukko-
liikenteen kilpailutuksessa ja palvelutuotannossa (luku 5). Luvun 5 sisältö perus-
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tuu erityisesti JOKOLAn tulosseminaarissa käytyjen keskustelujen ja seminaarin 
työpajojen antiin. 
 
Ensimmäisen osion on pääosin kirjoittanut DI Kerkko Vanhanen. AHP-kyselyn 
teknisestä toteutuksesta sekä tilastollisesta tarkastelusta on vastannut tutkija 
Hannu Lehto. Lukuun 4 kuuluu laatuteemojen tuloksia laajentavia pohdinta-
tyyppisiä analyysejä, joiden otsikoiden perässä on merkintä [#]. Nämä analyysit 
on kirjoittanut valtiotieteiden tohtori (sosiologia) Kalle Toiskallio. 
 
Raportin toisessa osiossa (luvut 8-10) on joukkoliikenteeseen liittyviä ominai-
suuksia käsitelty yhteiskunnallisten muutosten ja sosiologisen kaupunkitutki-
muksen näkökulmasta. Erityisesti jälkimmäisessä osassa käsitellään autoilun ja 
joukkoliikennematkustamisen suhdetta. Useinhan juuri yksityisautoilu on vaih-
toehtoinen kulkumuoto jollekin joukkoliikennematkalle – tai toisin päin: jouk-
koliikenteellä voitaisiin tehdä moni automatka. Raportin toisessa osassa käydään 
lyhyesti läpi kaupunkilaiseen joukkoliikenteeseen ja matkustamiseen sekä kul-
kutavan valintaan vaikuttavia sosiologisia tekijöitä. Nämä raportin jälkimmäisen 
osan luvut on pääosin kirjoittanut valtiotieteiden tohtori (sosiologia) Kalle Tois-
kallio. 
 
Raportin liitteenä on lukuisia kyselyaineistosta tehtyjä pari- tai ryhmävertailuja, 
joista selviää eri vastaajaryhmien tekemien painotusten mahdolliset poik-
keavuudet. Lisäksi liitteessä on tarkempi selostus kyselytutkimuksessa käytetys-
tä AHP-menetelmästä sekä kuvakaappauksia kyselyn internetlinkeistä. 
 
 



 
 
 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSA I 



 
 
 11

2 KYSELYTUTKIMUS JOUKKOLIIKENTEEN KOETUN KOKONAISLAADUN 
PAINOARVOISTA 

 
2.1 Kyselyn kohderyhmä ja toteutustapa 

 
Joukkoliikenteen koettuun kokonaislaatuun vaikuttavat tekijät ovat osin hyvin-
kin subjektiivisesti koettavia asioita, osaan vaikuttavat palvelun tuottajan toimet 
ja osaan paljon myös itse matkustustapahtuma kanssamatkustajineen. Jotta eri 
laatutekijöiden painoarvot ja merkityssuhteet saataisiin selville, toteutettiin JO-
KOLA-tutkimuksessa laaja koetun kokonaislaadun osatekijöiden keskinäisiä 
painoarvoja selvittävä kysely kolmessa eri tutkimuskaupungissa. Kaupungeiksi 
valittiin Helsinki (käytännössä saatujen vastausten puolesta koko pääkaupunki-
seutu), Kuopio ja Oulu. Pääkaupunkiseutu valittiin tutkimukseen mukaan jo yk-
sin volyymiperustein, Oulu edustaa merkittävää joukkoliikennekaupunkia hie-
man pienemmässä kokoluokassa ja Kuopio tästä vielä askelta pienempää, joskin 
vireää joukkoliikennekaupunkia. 
 
Kysely toteutettiin helmi-maalikuun vaihteessa 2006. Sen tekemistä pitkitettiin 
hieman suunnitellusta aikataulusta, sillä helmikuun alkupuoliskolla suuri osa 
joukkoliikennepalveluiden tuottajista oli lakossa. Jos kysely olisi tehty lakon ai-
kana, olisi sillä ollut varmasti vaikutusta kyselyn tuloksiin. On mahdollista, että 
lakon muistikuvat ovat joka tapauksessa jollakin tavalla vaikuttaneet kyselyyn 
vastanneiden painotuksiin. 
 
Vastauksia kyselyyn pyydettiin tavallisilta joukkoliikenteen käyttäjiltä sekä 
erikseen kunnallisilta luottamushenkilöiltä, jotka tekevät joukkoliikennettä kos-
kevia päätöksiä (Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Kuopion ja Oulun 
kunnanvaltuustot ja joukkoliikenne- tai tekniset lautakunnat sekä YTV:n halli-
tus). 
 
Kysely lähetettiin kaupunkien työntekijöille kaupunkien sisäisiä tiedotuskanavia 
hyödyntäen joko sähköpostitse tai intranet-linkin välityksellä. Myös muut jouk-
koliikennematkustajat saattoivat osallistua kyselyyn, sillä kaupunkien internet-
sivuilla sekä pääkaupunkiseudulla YTV:n reittioppaassa ja Helsingissä jaettavis-
sa ilmaisjakelulehdissä (Metro ja Uutislehti 100) oli ilmoitus kyselystä sekä ky-
selyn internet-linkki (kts. liite 4). 
 
Kyselytutkimuksen metodiksi valittiin joukkoliikennetutkimuksissa harvemmin, 
jos koskaan, käytetty analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP). Valitun AHP-
menetelmän takia kysely oli välttämätöntä teettää sähköisesti internetissä. On-
gelmaksi muodostui miten tavoittaa mahdollisimman heterogeeninen ja riittävän 
laaja tavallisten joukkoliikennematkustajien joukko. Päädyttiin ratkaisuun, jossa 
kysely suunnattiin ensisijaisesti vertailukaupunkien työntekijöille. Heidän näh-
tiin muodostavan liikkumistottumuksiltaan ja ikäjakaumaltaan varsin kirjavan 
vastaajajoukon. 
 
Kyselytutkimuksessa jokaista joukkoliikenteen laatutekijää arvioitiin yksitellen 
muita saman teeman laatutekijöitä vastaan. Oheinen kuva havainnollistaa vas-
taajan tehtävää yksittäisissä parivertailuissa. 
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Vain tällä on merkitystä Yhtä tärkeät Vain tällä on merkitystä

Sosiaalisuus ja 
jutustelu

Yksityisyys ja oma 
rauha

Jonottamisen 
sujuvuus ja 

oikeudenmukaisuus

Erityistarpeiden 
huomioon ottaminen 

Selitys: Vastaajan mielestä "Sosisaalisuus ja jutustelu" on tärkeämpi  kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kokonaislaatuun ja 
hänen kulkutapavalintaansa vaikuttava tekijä kuin  "Yksityisyys ja oma rauha". Vastaajan mielestä "Erityistarpeiden huomioon 
ottamista" ja "Jonottamisen sujuvuutta ja oikeudenmukaisuutta" vertailtaessa vain  "Erityistarpeiden huomioon ottamisella" on 
merkitystä. 

Vastaaja valitsee eri kulkumuodoista joukkoliikenteen sitä todennäköisemmin, mitä paremmassa kunnossa hänen tärkeiksi 
arvottamansa laatutekijät joukkoliikenteessä ovat.

 
Kuva 1 Vastaaja arvioi AHP-kyselyssä kokonaislaadun tietyn ylätason yksittäisiä osateki-

jöitä toisiinsa nähden. 

Kysely sisälsi kaikkiaan 75 vertailuriviä, jotka oli jaettu kahdeksalle vastausleh-
delle. Jokainen arvioitava teema oli omalla vastauslehdellään. Jos vastaaja jätti 
kyselyn kesken, tallentuivat hänen lopettamiseen mennessä täyttämänsä vastaus-
lehdet kuitenkin muistiin. 
 

2.2 Analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP) pähkinäkuoressa 
 
Analyyttinen hierarkiaprosessi on päätöksentekoteoria, jonka professori Thomas 
L. Saaty kehitti Yhdysvalloissa 1970-luvun alussa. Menetelmä kuvastaa ihmis-
mielen luonnollista toimintatapaa ja sitä on käytetty maailmanlaajuisesti sekä 
valtiollisten että kaupallisten organisaatioiden päätöksentekijöiden apuna. Ky-
seessä on siis erityisesti asiantuntijoille suunnattu päätöksen teon tueksi tarkoi-
tettu monitasoinen kyselyprosessi, jossa selvitetään eri tekijöiden keskinäiset 
merkityssuhteet. 
 
JOKOLA-tutkimuksessa AHP-menetelmää päätettiin ennakkoluulottomasti so-
veltaa hyvin laajalle vastaajajoukolle, jossa joukkoliikenteen koetun kokonais-
laadun asiantuntijoita olivat asian kanssa kaikkein läheisimmin tekemisissä ole-
vat henkilöt – tavalliset joukkoliikenteen matkustajat. 
 
AHP-menetelmän rakenteellisuus auttaa tunnistamaan päätökseen (tässä koet-
tuun kokonaislaatuun) vaikuttavat tekijät entistä tarkemmin ja lisäksi tiedosta-
maan niiden välisiä riippuvuussuhteita. AHP-menetelmällä voidaan ottaa huo-
mioon arvioinnit, jotka perustuvat yhtä lailla ihmisten tunteisiin ja tuntemuksiin 
kuin heidän asiantuntemukseensakin koskien käsiteltävänä olevaa asiaa. Lisäksi 
AHP-menetelmällä voidaan käsitellä konkreettisia asioita rinnan epäkonkreettis-
ten kanssa. AHP-menetelmän idea on kuvattu tarkemmin liitteessä 2. 
 
JOKOLA-kyselyssä AHP-menetelmään kuuluvien ylätasojen (teemat) valintaan 
vaikuttivat mm. SFS-EN 13816 standardissa käytettyjen päätasojen jako ja teh-
dyn kirjallisuusselvityksen yhteydessä esille nousseet laatutekijät sekä niihin 
liittyneet tutkimukset ja selvitykset. Lisäksi merkittäviä päätasojen valintaa oh-
janneita tekijöitä olivat JOKOLA-hankkeen työryhmän sisäiset ideointipalaverit 
ja keskustelut sekä CEN-standardointikomitean Suomen vierailun yhteydessä 
käydyt keskustelut. 
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Teemojen alla olevat koettuun kokonaislaatuun vaikuttavat osatekijät valittiin 
pääosin edellä mainittujen kriteerien pohjalta. Lisäksi ohjausryhmässä ja konsul-
tin sisäisissä palavereissa käytyjen keskustelujen pohjalta valittiin tekijöitä, jotka 
erityisesti korostaisivat joukkoliikennematkaan suoraan tai välillisesti kuuluvia 
”pehmeitä” sosiaalisia osatekijöitä. 
 

2.3 Kyselyn luotettavuus, arviointi ja toteutus lyhyesti 
 
AHP-menetelmän mukaisia asiantuntijoita olivat JOKOLA-kyselyssä kaikki 
joukkoliikenteen matkustajat ja päätöksenteosta vastaavat luottamushenkilöt. 
Saatujen vastausten perusteella voitiin selvittää, mitkä joukkoliikenteen koet-
tuun kokonaislaatuun vaikuttavat yksittäiset tekijät ovat matkustajille kaikkein 
tärkeimpiä ja mihin resursseja kannattaisi suunnata, jotta laadun parantamiseen 
uhrattavilla euroilla saataisiin paras vaikuttavuus. 
 
Kysely oli varsin raskas. Sen tekemiseen meni huolelliselta vastaajalta n. 15-20 
minuuttia. Kyselylomakkeen välilehdet olivat varmasti osalle vastaajista ulko-
asultaan monimutkaisen näköisiä ja työlään oloisia. Tämä on todennäköisesti 
merkittävimpiä syitä siihen, että kyselyn alkulehden, jossa kysyttiin vastaajaan 
taustatietoja, täytti n. 2 900 vastaajaa, mutta varsinaiseen kyselyyn alkoi vastata 
ainoastaan 1 680 vastaajaa. Suuri vastaajakato osoittaa, että AHP-menetelmän 
soveltaminen on raskasta näinkin laajaan aiheeseen kuin joukkoliikenteen koettu 
kokonaislaatu. Vastausväsymys seuraa, kun vastaajan on oltava kaiken aikaa 
tarkkana ja toisiaan vastaan arvioitavat laatutekijät toistuvat kyselyssä useasti eri 
kombinaatioina. 
 
Yksi kyselyyn liittyvä ongelma on laatutekijöiden tilannekohtaisuus ja monitul-
kintaisuus, joka johtaa niiden pohdintaan eri näkökulmasta eri vertailuissa. Va-
littu tutkimusaihe saattaakin olla AHP-menetelmälle hieman liian laaja. 
 
Koko kyselyn (kaikki teemat) kattaneita vastauksia saatiin kuitenkin kaikkiaan 
1 519 kappaletta. Teemasta riippuen vastanneista noin puolet (46-60 %) läpäisi 
AHP-menetelmään kuuluvan nk. luotettavuuskriteerin, eli vastaajan antamat 
vastaukset kyseisen teeman sisällä olivat keskenään riittävän loogisia. AHP-
menetelmän loogisuusvaatimus on selitetty tarkemmin liitteessä 2. Loogisuus-
vaatimus pienentää edelleen tutkimuksen lopullista otoskokoa, mutta toisaalta 
jälkikäteen tehdyt analyysit osoittivat, että varsinaiset tulokset olivat erittäin lä-
hellä toisiaan riippumatta siitä, otettiinko mukaan myös luotettavuustestin reput-
taneet vastaukset vain ainoastaan nk. luotettavat vastaukset. 
 
Tutkimuskaupunkien luottamushenkilöiltä vastauksia saatiin ainoastaan 67 kap-
paletta, joista 55 % läpäisi AHP-menetelmän luotettavuusrajan. Osasyy luotta-
mushenkilöiden hyvin alhaiseen vastausprosenttiin lienee heille osoitetun kyse-
lyn kiusallisen heikko ajankohta (kesäkuun puoliväli 2006, viikko ennen juhan-
nusta). 
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Tilastollisia poimintoja kaikista vastanneista: 
• Vastaajista harvoin joukkoliikennettä käyttäviä oli n. 17 %.  
• Säännöllisiä joukkoliikenteen käyttäjiä (kausikortti) oli kaikkiaan n. 57 %. 

Pääkaupunkiseudulla säännöllisesti joukkoliikennettä käyttävien osuus oli 
Kuopiota ja Oulua suurempi (PKS 66 % / Kuopio 17 % / Oulu 26 %). 

• Suurin vastaajaikäryhmä olivat 35-54-vuotiaat, joita oli 48 % (810 kpl). 
Muut ikäryhmät: alle 18-vuotiaat (2 %), 18-34-vuotiaat (34 %), 55-64-
vuotiaat (15 %) ja yli 64-vuotiaat (1 %) 

• Vastaajista oli naisia 66 %. 
• Vastaajista 44 prosentilla oli käytössään auto. 
 

Taulukko 1  Vastaajaryhmien lukumääriä ja prosentuaalisia osuuksia koko otoksesta. 

Vastaajaryhmä Kaikki vastanneet 
n                % 

”Luotettavat” vastanneet 
n                      % 

PKS 957 57 % 510 58 % 
Kuopio 412 25 % 212 24 % 
Oulu 186 11 % 88 10 % 
Muut kunnat 50 3 % 26 3 % 
Luottamushenkilöt 67 4 % 37 4 % 
alle 18-vuotiaat 39 2 % 22 3 % 
18-34-vuotiaat 572 34 % 341 39 % 
35-54 -vuotiaat 810 48 % 401 46 % 
55-64 -vuotiaat 245 15 % 113 13 % 
yli 64 -vuotiaat 8 0 % 3 0 % 
Naisia 1109 66 % 593 67 % 
Miehiä 571 34 % 287 33 % 
Harvoin käyttävät 283 17 % 138 16 % 
Kausikortti 958 57 % 511 58 % 
Auto käytettävissä 757 45 % 389 44 % 

 
Luvussa 3 esitellään AHP-kyselyn yleistulos. Luku jäsentää koetun kokonais-
laadun eri teemojen keskinäisiä painoarvoja. Luvussa 4 yleistulos on purettu au-
ki teemoittain. Siinä teemojen sisällä olevien yksittäisten laatutekijöiden paino-
arvot ja sisältö on käsitelty yksityiskohtaisemmin. 
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3 KYSELYN YLEISTULOS 
 

3.1 Yleistuloksen esittely 
 
Kirjallisuusselvityksen lopussa esitettiin JOKOLA-tutkimuksen joukkoliiken-
teen laatumallin nk. ylätaso, jonka muodostavat joukkoliikenteen kokonaislaa-
dun seitsemän teemaa (Vanhanen 2007): 
1. Matkakokemus 
2. Linjasto, vuoroväli, luotettavuus, matka-aika 
3. Informaatio, tiedotus 
4. Asiakaspalvelu 
5. Matkustajien välinen kanssakäyminen 
6. Liikennöintikalusto 
7. Pysäkit, asemat, terminaalit. 
 
Teemojen valintaan ovat vaikuttaneet Quattro-projektissa (Quattro 1998) ja 
edelleen SFS-EN 13816 standardissa käytetty päätasojen jako (SFS 2005) ja teh-
dyn kirjallisuusselvityksen yhteydessä esille nousseet laatutekijät sekä niihin 
liittyneet tutkimukset ja selvitykset (Vanhanen 2007). Lisäksi merkittäviä tee-
mojen valintaa ohjanneita tekijöitä ovat olleet JOKOLA-hankkeen työryhmän 
sisäiset ideointipalaverit ja keskustelut sekä CEN-standardointikomitean Suo-
men vierailun yhteydessä käydyt keskustelut. 
 
Teemojen ja niiden sisältämien osatekijöiden keskinäisiä painoarvoja arvioitiin 
AHP-menetelmällä. Vaihtojen merkitystä koettuun kokonaislaatuun ei selvitetty, 
sillä ”vaihdottomuuden” katsottiin kuuluvan teeman ”Linjasto, vuoroväli, luotet-
tavuus, matka-aika” (erityisesti linjaston kattavuus sekä matka-aika) osatekijöi-
den sisään ja siten hierarkkisesti alemmalle tasolle. Voidaan perustellusti kui-
tenkin olla myös sitä mieltä, että vaihdottomuus olisi voitu ottaa osaksi teemaa 
2, ”linjasto, vuoroväli, luotettavuus, matka-aika”. 
 
Selvästi tärkeimmäksi koettuun kokonaislaatuun vaikuttavaksi teemaksi arvioi-
tiin ”Linjasto, vuoroväli, luotettavuus, matka-aika” (painoarvo 31 %). Tähän 
kuuluvista osatekijöistä tärkeimmäksi nousi luotettavuus ja aikataulussa pysy-
minen.  
 
Asiakaspalvelun laadun kategorian kohdalla kuljettajan ajotavan merkitys oli 
suurin kaikissa vastaajaryhmissä – pelkkä kuljettajan kohteliaisuus ja ystävälli-
syys eivät siis riitä.  
 
Pysäkeillä, asemilla ja terminaaleissa sääsuoja koetaan tärkeimmäksi laatuomi-
naisuudeksi. Sen painoarvo kyseisen teeman sisällä neljän osatekijän kesken on 
lähes 40 %. Muut arvioidut samaan teemaan kuuluneet laatutekijät olivat siiste-
ys, esteettömyys ja liityntäpysäköinti. 
 
Liikennöintikaluston siisteyttä ja istuinpaikkojen saatavuutta pidetään kyselyn 
mukaan selvästi tärkeämpinä kuin istuinten mukavuutta tai esimerkiksi matkan 
aikana tarjottavaa virikkeellisyyttä. 
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Joukkoliikenteen koettu kokonaislaatu voidaan kyselyn perusteella jakaa tee-
moittain kolmeen lähes tasavahvaan laadun osa-alueita kuvaavaan kolmannek-
seen, jotka oheisessa kuvassa on eritelty väreittäin: 
 

 
Kuva 10 Joukkoliikenteen koetun kokonaislaadun painoarvot pääteemoittain. 

Kuten oheisesta kuvasta nähdään, matkustajille niin sanotut pehmeät laatutekijät 
merkitsevät noin kolmannesta palvelun kokonaisarvostuksesta. Erityisesti juuri 
kyseisen pehmeän kolmanneksen arviointi laadun toteutumisen mielessä on vai-
keaa. 
 

3.2 Varsin vähän eroja eri vastaajaryhmien kesken 
 
Tutkimuksen otoskoko on melko suuri, mutta ikäjakaumaltaan voimakkaasti 
epätasapainoinen. Suurin osa vastaajista on työikäisiä, kouluikäiset ja eläkeläiset 
puuttuvat otoksesta käytännössä kokonaan. Näin ollen tuloksia ei voida luotetta-
vasti laajentaa koskemaan kaikkia joukkoliikenteen käyttäjäryhmiä. Otoskoko 
oli erityisen suuri Helsingissä. Erot eri kaupungeista saatujen vastausten välillä 
olivat varsin vähäisiä, joten myös muiden tutkimuskaupunkien tuloksiin voita-
neen luottaa.  
 
Eri vastaajaryhmien muodostama painotettu koetun kokonaislaadun yleiskuva 
on hyvin yhtenevä riippumatta vastaajan taustasta (sukupuoli ja asuinpaikkakun-
ta). Tähän saattavat vaikuttaa mm. teemojen luokittelu ja kyselyn toteutustapa. 
Kysymyksen asettelulla (järjestys, valitut arvioitavat teema ja osatekijät) saattaa 
olla ohjaavaa vaikutusta kyselytuloksiin. 
 
Analysoitaessa tuloksia vastaajaryhmittäin havaitaan vastausten samankaltai-
suus. Esimerkiksi autottomat joukkoliikennettä aktiivisesti käyttävät naiset ja 

Koetun kokonaislaadun painoarvot

31 %

17 %
16 %

13 %

13 %

6 %
5 %

Linjasto, vuoroväli,
luotettavuus, matka-aika
Liikenneöintikalusto

Pysäkit, asemat, terminaalit

Informaatio, tiedotus

Asiakaspalvelu

Matkakokemus

Matkustajien välinen
kanssakäyminen
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joukkoliikennettä vain satunnaisesti käyttävät "automiehet" vastasivat huomat-
tavan samansuuntaisesti. Luonnollisesti sinänsä itsestään selviä painotuserojakin 
paljastui, kuten esimerkiksi: 
• Joukkoliikenteen aktiivikäyttäjille linjaston, vuorovälin ja matka-ajan merki-

tys on suurempi, kuin autollisille satunnaiskäyttäjille. 
• Joukkoliikennekaluston merkitys on autoileville miehille suurempi kuin au-

tottomille naisille. 
• Säännöllisesti joukkoliikennettä käyttävät naiset arvottivat sujuvuuden ja 

osaamisen tunteet kutakuinkin yhtä tärkeiksi. Harvoin joukkoliikennettä 
käyttävät autoilevat miehet sen sijaan painottivat enemmän osaamisen tun-
netta.  

 
Mainitut eroavaisuudet ovat vain muutamien prosenttiyksikköjen suuruusluok-
kaa. Syy pieneen vaihteluun eri vastaajaryhmien välillä saattaa olla tutkimusme-
netelmässä, joka vaikuttaa latistavan ryhmien välisiä painotuseroavaisuuksia. 
Vastausten samankaltaisuus johtunee osittain siitä, että vertailtavia osatekijöitä 
on hyvin suuri määrä. Prosentuaaliset erot ovat pieniä ja menetelmä vaikuttaa 
epäherkältä, jos vastaajat eivät käytä selkeästi arviointiasteikkojen äärilaitoja. 
Isot erot vaatisivat todella äärimmäisiä vastauksia. 
 
Toisaalta, vaikka erot vastaajaryhmien välillä ovat pieniä, ovat ne loogisia ja 
helposti selitettävissä. Siksi tulosten perusteella voidaan tehdä melko selkeitä 
päätelmiä. Suurimmassa osassa taustamuuttujien perusteella tehtyjä pari- ja ryh-
mävertailuja otoskoko oli riittävä uskottavien päätelmien tekemiseen. Eri ryhmi-
en otoskoot ilmenevät liitteen 1 ensimmäiseltä lehdeltä.  
 
Erot eri kaupunkien välisissä vastauksissa olivat myös pieniä. Tämän kyselyn 
perusteella vaikuttaa siltä, että sitoutuneisuus joukkoliikenteeseen ei toimi mer-
kittävänä laatukriteerien priorisointeja erottelevana taustamuuttujana. Toisaalta 
pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimusten tuloksia 
vertailtaessa on havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja harvoin ja usein matkus-
tavien välillä. Mahdollisesti JOKOLA-tutkimuksessa käytetty tutkimusmene-
telmä hukuttaa osan eroavaisuuksista. JOKOLA-tutkimuksessa päätöksenteki-
jöiden käsitykset eri laatutekijöiden merkittävyydestä poikkeat hyvin vähän ta-
vallisten matkustajien arvostuksista. 
  
Nyt tehdyn AHP-kyselyn perusteella informaatiota ja asiakaspalvelua ei mielletä 
koetun kokonaislaadun ydinasiaksi. Yksi syy tähän lienee se, että vakiintuneet 
fyysiset muuttujat kuten kalusto, terminaalit ja linjasto ovat ainakin kyselytilan-
teessa helpompia hahmottaa ja arvottaa kuin nk. ei-fyysiset vaihtelevat muuttu-
jat, kuten informaatio, matkakokemus ja asiakaspalvelu. Tästä syystä tulokseen 
on syytä suhtautua osin varauksellisesti. Informaatio kuitenkin liittyy epäsuoras-
ti kaikkein tärkeimmäksi koettuun kokonaislaadun osatekijään – palvelun luotet-
tavuuteen. 
 
Kyselytulos osoittaa, että kaikille joukkoliikennematkustajille tärkeintä on tiet-
tyjen palvelun perusominaisuuksien saatavuus ja luotettavuus – vasta tämän jäl-
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keen tulevat lisäarvoa tuovat mausteet. Kokonaislaatu rakentuu jykevään poh-
jaan. 
 
Verrattaessa JOKOLA-tutkimuksen ja norjalaisen tutkimuksen ”Joukkoliiken-
teen eri laatutekijöiden merkittävyys ja matkustajien tyytyväisyys Norlandin 
maakunnassa Norjassa” (Vibe 2003) tuloksia, huomataan että 
 
• Täsmällisyys ja vuoroväli ovat molemmissa tutkimuksissa tärkeimmiksi 

nousseita tekijöitä ja 
• Kuljettajan ajotavalle ei norjalaisessa tutkimuksessa annettu yhtä suurta pai-

noarvoa (vastaavasti asiakaspalvelulle annettiin norjalaisessa tutkimuksessa 
suurempi painoarvo). 

 
3.3 Koetun laadun osatekijöiden painoarvot − herkkyystarkastelu 

 
AHP-menetelmä tarjoaa mahdollisuuden vertailla eri teemojen yksittäisten osa-
tekijöiden keskinäisiä painoarvoja. Näin nähdään kuinka paljon eri teemoihin 
kuuluvat yksittäiset osatekijät vaikuttavat koettuun kokonaislaatuun. Osavaihetta 
kutsutaan herkkyystarkasteluksi.  
 
JOKOLA-tutkimuksessa herkkyystarkasteluun on suhtauduttava varauksellises-
ti, sillä tehdyssä AHP-kyselyssä eri teemojen sisällä olleiden laatutekijöiden 
määrä vaihteli teemoittain.  

Esimerkki: 
• Molempien teemojen A ja B painoarvot kokonaislaadusta ovat 20 %, mutta 

A on jaettu viiteen osatekijään, B ainoastaan neljään. 
• Oletetaan, että molempien teemojen kaikki osatekijät arvioidaan teemansa 

sisällä yhtä tärkeiksi. Näin ollen teeman A sisällä jokaisen osatekijän paino-
kerroin on 20 %, mutta teeman B sisällä 25 %. 

• Arvioitaessa yksittäisten osatekijöiden painoarvoa koettuun kokonaislaatuun 
on teeman A yksittäisen osatekijän merkitys koettuun kokonaislaatuun 
0,2*0,2*100 % = 4 %, mutta teeman B yksittäisen osatekijän merkitys onkin 
0,2*0,25*100 % = 5 %. Jos myös teemassa B olisi ollut viisi keskenään arvi-
oitavaa osatekijää, saattaisi lopputulos olla toinen. Ainakaan kaikilla teeman 
B osatekijöillä ei voisi olla 5 %:n vaikutus koettuun kokonaislaatuun. 

 
JOKOLA-tutkimuksessa vastaajat ovat arvioineet ennalta valittujen laatutekijöi-
den keskinäisiä merkityssuhteita. Laadullinen tutkimusmenetelmä, jossa vastaa-
ja voisi spontaanisti nostaa esille hänelle tärkeitä laatutekijöitä, voisi tuoda tar-
kasteluun uusia laadun osatekijöitä, joihin tässä yhteydessä ei ole otettu kantaa. 
 
Toisaalta arviointiin päätettiin valita nimenomaan kyseiset koettuun kokonais-
laatuun vaikuttavat tekijät, koska niille löytyi mm. kirjallisuusselvityksen perus-
teella selkeät perusteet. JOKOLA-tutkimuksessa käytetyn jaottelun mukainen 
herkkyystarkastelu, eli yhdessä laadun osatekijässä tapahtuvan muutoksen vai-
kutus koettuun kokonaislaatuun, voidaan esittää kuvan 2 mukaisesti: 
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LAATUTEKIJÖIDEN VÄLINEN PAINOARVOVERTAILU (painoarvot yhteensä 100%)

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 %

Sujuvuuden tunne

Turvallisuuden tunne

Tunnelma ajoneuvossa

Osaamisen tunne

Linjaston kattavuus

Luotettavuus, aikataulussa pysyminen

Matka-aika

Vuoroväli

Ajoneuvoissa sähköisenä

Painotuotteina

Internetissä, mobiililaitteissa

Häiriötiedotus

Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus

Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus

Järjestyksenvalvonta

Kuljettajan ajotapa

Sosiaalisuus ja jutustelu

Yksityisyys ja oma rauha

Erityistarpeiden huomioon ottaminen

Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus

Esteettömyys

Istuinmukavuus

Istuinpaikkojen saatavuus

Siisteys

Virikkeellisyys

Esteettömyys

Sääsuoja

Siisteys

Liityntäpysäköinti

Matkakokemus
(6 %)

Linjasto, vuoroväli, 
luotettavuus, matka-
aika
(31 %)

Informaatio, tiedotus
(13 %)

Asiakaspalvelu
(13 %)

Matkustajien välinen 
kanssakäyminen
(5 %)

Liikennöintikalusto
(17 %)

Pysäkit, asemat, 
terminaalit
(16 %)

 
Kuva 2 Herkkyystarkastelu: Yksittäisten laadun osatekijöiden vertailukelpoiset painoar-

vot joukkoliikenteen koetussa kokonaislaadussa. Teeman painoarvo on ilmoitettu 
kuvan oikeassa reunassa. 

Kyselytutkimuksen mukaan luotettavuuden ja aikataulussa pysymisen merkitys 
on kokonaislaadusta kaikkiaan lähes 11 %. Toiseksi tärkein tekijä on vuoroväli 
(n. 8 %) ja jaetulla kolmannella sijalla pysäkkien sääsuoja ja matka-aika (n. 6 
%). 
 
Istuinpaikkojen saatavuus ja ajoneuvojen siisteys samoin kuin kuljettajan ajota-
pa olisivat saattaneet saada kokonaislaadun kannalta hieman suuremman paino-
arvon, jos kyseiset teemat olisivat rakentuneen viiden osatekijän sijasta neljästä 
osatekijästä. Sama pätee myös teeman informaatio ja tiedotus osalta erityisesti 
osatekijään pysäkki- ja asemainformaatio. 
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3.4 Pari- ja ryhmävertailuja 

 
Tässä kappaleessa käydään yleispiirteisesti läpi muutamien vastaajien tausta-
muuttujien vaikutusta laatutekijöiden välisiin painotuksiin. Liitteeseen 1 on ke-
rätty JOKOLA-tutkimuksen AHP-kyselyn pohjalta tehtyjä pari- tai ryhmävertai-
lujen tuloksia eri taustamuuttujien kesken.  
 

Pääkaupunkiseutu – Kuopio – Oulu 
 
Pienimmässä kaupungissa (Kuopio) liikennöintikaluston merkitys on suurempi 
kuin muualla. Erityisesti istuinpaikkojen saatavuus korostuu. Helsingissä vuoro-
välin ja aikataulussa pysymisen merkitys on selvästi suurempi kuin Kuopiossa 
(suuren kaupungin ”kiire”). Espoolaisille ja vantaalaisille nuorille matkustajille 
vuorovälin ja aikataulussa pysymisen merkitys on vielä Helsinkiäkin suurempi. 
 
Asiakaspalvelun, erityisesti kuljettajan ajotavan merkitys on tähän kyselyyn vas-
tanneille kuopiolaisille suurempi kuin kahden muun vertailualueen matkustajil-
le. Osasyy tähän saattaa olla autollisten vastaajien suuri osuus (66 %:lla kuopio-
laisista vastaajista oli käytössään auto ja lähes puolet kuopiolaisista vastaajista 
käytti joukkoliikennettä harvemmin kuin kerran kuukaudessa (1 % ei koskaan). 
 
Oulussa informaation ja tiedotuksen merkitys oli suurempi kuin muissa vertailu-
kaupungeissa. Erityisesti sähköisen tiedottamisen merkitys oli hieman muita 
vertailukaupunkeja suurempi. 
 

Tavalliset vastaajat – Päättäjät / luottamushenkilöt – JOKOLA-tutkimuksen ohjausryhmä 
 
Kokonaisuudessaan kyselyyn vastanneiden painotukset eri teemojen ja laadun 
osatekijöiden suhteen ovat hyvin samankaltaiset. Ainoa selkeä ero on teemoihin 
”liikennöintikalusto” ja ”pysäkit, asemat, terminaalit” kuuluvan esteettömyyden 
painotuksessa: päättäjät ja luottamushenkilöt arvioivat sen merkityksen tärke-
ämmäksi, kuin niin kutsutut tavalliset vastaajat. Ainakin tämän kyselytutkimuk-
sen perusteella päättäjät edustavat äänestäjiään varsin hyvin. On kuitenkin pidet-
tävä mielessä, että päättäjien ja luottamushenkilöiden otos oli muihin vastannei-
siin nähden hyvin pieni. 
 
Mielenkiintoinen havainto on JOKOLA-tutkimuksen ohjausryhmän (otos hyvin 
pieni, vain seitsemän henkeä) ja muiden vastaajien väliset selkeät painotuserot 
erityisesti teeman ”linjasto, vuoroväli, luotettavuus ja matka-aika” osatekijöiden 
kesken. Siinä, missä sekä tavalliset vastaajat että päättäjät ja luottamushenkilöt 
arvioivat luotettavuuden kaikkein tärkeimmäksi oman laatuteemansa osatekijäk-
si (painoarvo n. 39 %), arvioi ohjausryhmä tärkeimmäksi osatekijäksi matka-
ajan (painoarvo n. 46 %). Yksi syy tähän saattaa olla se, että liikenteen ja jouk-
koliikenteen suunnittelun, tuotannon ja tutkimuksen parissa työskentelevät am-
mattilaiset arvioivat tässäkin yhteydessä joukkoliikennettä yksityisautoilua vas-
taan. Yleisestihän liikennesuunnittelijoiden keskuudessa matka-aikaa ja hintaa 
on pidetty merkittävimpinä ihmisten kulkutapavalintaa ohjaavina tekijöinä. 
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Myös informaation ja tiedotuksen osalta ohjausryhmän vastaukset eroavat muis-
ta. Yksi syy tähän voi olla se, että informaation avulla voidaan välillisesti vai-
kuttaa joukkoliikenteen käytettävyyteen ja luotettavuuskokemukseen, mistä 
syystä ohjausryhmä ehkä näki informaation merkityksen laajempana kuin muut 
vastaajat. 
 

Nuoret (18-34-vuotiaat) – Varttuneet (55-64-vuotiaat) 
 
Nuorista vastaajista kaksi kolmasosaa oli autottomia. Tämä lienee osasyy siihen, 
että linjaston kattavuus oli heille erittäin tärkeää. Varttuneisiin vastaajiin nähden 
linjaston ja sen palvelutason merkitys on nuorille neljä prosenttiyksikköä suu-
rempi. 
 
Myös informaation merkitys on kyselyn perusteella nuorille suurempi. Erityises-
ti korostuu painotusero mobiilin ja muun sähköisen viestinnän ja perinteisen 
painetun viestinnän välillä. Molemmille vastaajaryhmille on kuitenkin tärkeintä 
riittävä viestintä pysäkeillä, asemilla ja terminaaleissa. 
 
Pysäkkien, asemien ja terminaalien osalta on luonnollista, että liityntäpysäköin-
nin merkitys korostuu varttuneilla vastaajilla, sillä heistä n. 55 % oli autollisia. 
 

Naispuoliset autottomat aktiivikäyttäjät – Miespuoliset autolliset satunnaiskäyttäjät  
 
Tämä parivertailuryhmä muodostettiin, jotta saatiin ennakko-odotusten mukaan 
mahdollisimman toisistaan poikkeavat vastaukset. Erot eri tekijöiden painotuk-
sissa eivät kuitenkaan olleet odotetun dramaattisia, vaan pikemminkin yllättävän 
vähäisiä. 
 
Ainoastaan kahden laadun osatekijän osalta voitiin havaita selkeät painotuserot: 
Aktiivikäyttäjille (tässä autottomat naiset) linjaston, vuorovälin ja matka-ajan 
merkitys oli suurempi kuin autollisille miespuolisille satunnaiskäyttäjille. Mies-
puoliset autoilijat arvioivat edellisen teeman vähemmän tärkeäksi (joskin kaikis-
ta teemoista silti tärkeimmäksi) ja painottivat palvelun tuotannon tekijöiden 
merkitystä, erityisesti liikennöintikaluston laatua. 
 
Eroja vastauksissa havaittiin myös liityntäpysäköinnin (tärkeämpi autollisille 
miehille) ja palvelun luotettavuuden (tärkeämpi aktiivikäyttäjille) arvottamises-
sa. Kuljettajan ajotavan merkitys on kyselyn mukaan pienempi päivittäin jouk-
koliikennettä käyttäville kuin satunnaiskäyttäjille. Samansuuntainen tulos saatiin 
HKL:n tutkimuksessa ”Autoilijat joukkoliikennekokeilijoina Helsingissä” vuo-
delta 2005, jonka mukaan autoilijat kiinnittävät kuljettajan (”kollegansa”) ajota-
paan korostunutta huomiota. Uudessa ja oudossa tilanteessa ajotapa on jotakin, 
mitä autoilija voi asiantuntevasti arvioida. Lisäksi luottamuksen muodostuminen 
toisen ajamiseen vaatinee aikaa. Sen sijaan muut matkustamiseen liittyvät vai-
heet ja toimet saattavat aiheuttaa hänelle epävarmuutta kokeneempiin kanssa-
matkustajiin verrattuna. 

 
Koska vastaukset kahden toisistaan selkeästi poikkeavan vastaajaryhmän kesken 
ovat hyvin samankaltaisia, näyttäisi siltä, että sitoutuneisuus joukkoliikenteeseen 
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ei toimi laatukriteerien priorisointeja erottelevana taustamuuttujana. Joukkolii-
kennepalvelun perustarpeet ja niiden merkitys vaikuttavat olevan melko vakiot. 
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4 KYSELYTULOS TEEMOITTAIN 
 

4.1 Yleistä 
 
Tässä kappaleessa JOKOLA-tutkimuksen kyselytulos on käyty läpi laatutee-
moittain. Teemat on esitetty väliotsikoittain samassa järjestyksessä, kuin missä 
ne olivat varsinaisessa AHP-kyselyssä. Teemojen järjestys päätettiin tutkimus-
projektin ohjausryhmän kokouksessa. Ajatuksena oli, että jos vastaaja jostakin 
syystä jättäisi vastaamisensa kesken, tallentuvat muistiin ainakin ennalta mie-
lenkiintoisimmat teemat. Tästä syystä alkupäässä oleviin teemoihin saatiin hie-
man enemmän vastauksia kuin järjestyksessä viimeisinä oleviin teemoihin. Erot 
olivat kuitenkin hyvin pieniä (1680 aloitti kyselyyn vastaamisen, 1519 teki sen 
kokonaan loppuun). 
 
Jokaisen teeman kohdalla on esitetty sen sisältämien laatutekijöiden painoarvot.  
Painoarvokuvien alla kukin osatekijä on kirjoitettu auki siten, kuin ne esitettiin 
kyselytutkimukseen vastanneille. 
 
Usean teeman kohdalla kyselytuloksen esittelyn ja yleisanalyysin jälkeen aihetta 
on analysoitu tarkemmin käyttäjänäkökulmasta. Näin toimien lukijalle on pyritty 
tarjoamaan niitä näkökulmia, joita puhtaasti määrällisesti ja numeerisesti jouk-
koliikennettä arvioitaessa ei välttämättä tulla ajatelleeksi. Kyseiset näkökulmat 
ja niiden taustat on hyvä tiedostaa, kun mietitään, miten joukkoliikenteen koet-
tua kokonaislaatua voitaisiin parantaa. 
 
 

 
4.2 Matkakokemus  (6 %) 

 
LAATUTEKIJÖIDEN PAINOARVOT TEEMOITTAIN (100% / teema)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

Sujuvuuden tunne

Turvallisuuden tunne

Tunnelma ajoneuvossa

Osaamisen tunne

Matkakokemus

 
 
Kuva 3 Teemaan ”Matkakokemus” kuuluvien osatekijöiden painoarvot. 
 

Matkakokemus valittiin ensimmäiseksi kyselyssä arvioitavaksi teemaksi, sillä se 
edustaa keskeisellä tavalla kirjallisuusselvityksessä ja projektiryhmän palave-
reissa esillä olleita nk. pehmeitä kokonaislaadun tekijöitä. Lisäksi aihepiiristä oli 
ennalta hyvin vähän tietoa saatavilla. 
 
Matkakokemus piti kyselyssä sisällään neljä muuttujaa: sujuvuuden tunne, tur-
vallisuuden tunne, tunnelma ajoneuvossa sekä osaamisen tunne. 
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Kyselyssä vastaajaa opastettiin teeman osatekijöiden sisältöön seuraavasti: 
• Sujuvuuden tunne (matka tuntuu taittuvan, en joudu kiinnittämään matkan 

etenemiseen ylimääräistä huomiota) 
• Turvallisuuden tunne (matkustaminen tuntuu turvalliselta, minun ei tarvitse 

pelätä tai tuntea oloani epävarmaksi) 
• Osaamisen tunne (tiedän kuinka toimin matkustaessani joukkoliikenteellä, 

osaan maksaa matkani, poistua oikealla pysäkillä jne.) 
• Tunnelma ajoneuvossa (matkustaminen on mukavaa eikä aiheuta ahdistusta, 

kanssamatkustajani eivät häiritse minua) 
 
Turvallisuuden tunne nousi Matkakokemus-teeman sisällä selvästi tärkeimmäksi 
kokonaislaadun osatekijäksi. Tähän on osaltaan saattanut vaikuttaa kyselyn ai-
kana toteutettu VR:n lähiliikennejunien kampanja matkustusrauhan turvaami-
seksi ja häiriökäyttäytymisen kitkemiseksi. Samoin uutisissa jatkuvasti toistuvat 
erilaiset yhteiskunnalliset turvallisuus- ja turvattomuusaiheet. Toisaalta turvalli-
suuden merkitys on korostunut myös aiemmissa matkustajatyytyväisyys- ja 
asiakaspalauteaineistoissa. 
 
Sujuvuuden tunne ja osaamisen tunne ovat merkitykseltään melko tasavahvoja 
laatutekijöitä. Kuten kirjallisuusselvityksessä todettiin, sujuvuuden tunne vaikut-
taa osaltaan subjektiiviseen matka-aikakokemukseen (Li 2003). Osaamisen tun-
ne, tai sen puute, saattavat olla kynnyskysymys joukkoliikenteen satunnaiselle 
käytölle. Ajoneuvossa olevan tunnelman merkitys koettuun laatuun on kyselyn 
perusteella varsin vähäinen (vajaa 13 % teemansa sisällä), joskin se käytännössä 
miellettäneen myös osaksi turvallisuuden tunnetta. 
 

 

Joukkoliikennettä on osattava käyttää 
– kynnyksenä sosiaalinen tilanne? 
 
Kaikkia liikennemuotoja voi osata käyttää paremmin tai huo-
nommin. Autoileville auton konkreettinen käsittelytaito, vaiku-
telma ajamisen tottuneisuudesta ja kaupunkioloissa etenkin lii-
kennetilanteiden seuraamisen taito (liikennesilmä), voivat olla 
suorastaan osa yksilön sosiaalista identiteettiä. Liikenteessä 
liikkuminen tarjoaa monenlaisia sujuvuuden, taitavuuden, pet-
tymyksen, harmin ja häpeän sekä mahdollisuuksien tunteita. 
Autoilija voi esimerkiksi kokea vaihtaneensa kaistaa oikea-
aikaisesti, eli juuri kun oman kaistan eteneminen hidastuu. Tai 
hän voi kokea vain häiritsevänsä liikennevirran sujuvaa etene-
mistä kokemattomalla ”töpeksimisellään”. 

 

# 
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Sujuvuuden tunne – toiset hidastavat minun matkantekoani 
 
Perinteisesti sosiaalinen riski ”hidastaa muiden matkan tekoa” 
on näkynyt Helsingin kantakaupungin alueella mm. seutuliiken-
teen ja keskustan lyhytmatkaisen liikkumistarpeen välisenä 
jännitteenä. Katutasolla seutulinjojen ja niiden kuljettajien ja 
matkustajien ”yhdenpysäkinvälin” matkustajaan on kohdistettu 
selkeä närkästys. Samoin kokeneet matkustajat saattavat her-
mostua, mikäli kokematon matkustaja ei suoriudu matkan mak-
samisesta ripeästi ja hidastaa siten muiden ajoneuvoon nouse-
mista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 4 Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 11.12.1996. 

 

Vastaavia tuntemuksia liittyy myös joukkoliikenteen käyttöön. 
Matkustaja voi esimerkiksi kehittää joukkoliikenteen käyttötai-
tojaan optimoimalla tarkasti mahdolliset vaihtotapahtumat. Hän 
voi myös opetella käyttämään tiettyjä liikennemuotoja aina tiet-
tyyn kellonaikaan kulloisenkin liikennetilanteen edellyttämällä 
tavalla. Raideliikenteessä matkustaja voi opetella nousemaan 
tai poistumaan juuri oikeasta vaunusta, jotta esimerkiksi käve-
lymatka liukuportaille olisi lyhyt. Kuten autoilussa, myös jouk-
koliikenteessä osaamattomuus ja kokemattomuus voivat aiheut-
taa matkustajissa epävarmuutta ja itseluottamuksen puutetta. 
Matkustaja saattaa kokea, että juuri hän vaikeuttaa omalla toi-
minnallaan muiden matkustamista. 

# 
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4.3 Linjasto, vuoroväli, luotettavuus ja matka-aika  (31 %) 
 

 
 

Kuva 5 Teemaan ”Linjasto, vuoroväli, luotettavuus ja matka-aika” kuuluvien osatekijöi-
den painoarvot. 

 
Teema ”Linjasto, vuoroväli, luotettavuus ja matka-aika” oli toinen arvioitava 
teema, sillä se nähtiin ehkä keskeisimmäksi joukkoliikenteen peruspalvelun 
osaksi. Teeman nimi piti sisällään kaikki siihen kuuluneet neljä muuttujaa. 
 
Kyselyssä vastaajaa opastettiin teeman osatekijöiden sisältöön seuraavasti: 
• Linjaston kattavuus (pääsen mahdollisimman moneen kohteeseen, pysäkit si-

jaitsevat riittävän lähellä) 
• Luotettavuus, aikataulussa pysyminen (voin luottaa, että vuoro ajetaan ja se 

on ilmoitettuna aikana pysäkillä, matkaan kuluvan ajan arviointi on helppoa 
ja luotettavaa) 

• Matka-aika (todellinen matkaan kuluva aika on mahdollisimman kilpailuky-
kyinen henkilöautoon verrattuna) 

• Vuoroväli (joukkoliikennepalvelun vuoroväli on tiheä ja vastaa tarpeitani, ei 
haittaa vaikka myöhästyisin yhdestä vuorosta) 

 
Linjasto, vuoroväli, luotettavuus ja matka-aika muodostavat selvästi tärkeimmän 
yksittäisen laatuteeman. Sen painoarvo matkustajien kokemassa joukkoliiken-
teen kokonaislaadussa on lähes kolmannes, n. 31 % (kts. luku 3) . Joukkoliiken-
teen koettu kokonaislaatu on heikko, jos tämän teeman osatekijät eivät ole kun-
nossa. 
 
Selkeästi tärkeimmäksi yksittäiseksi laatutekijäksi koettiin luotettavuus ja aika-
taulussa pysyminen. Sen painoarvo on teemansa sisällä n. 35 % ja kokonaislaa-
dussakin kaikkiaan n. 12 %. 
 
Matka-aika on perinteisesti mielletty tärkeimmäksi kulkutapavalintapäätöksiä 
ohjaavaksi tekijäksi. Toinen tärkeä perinteinen kulkutapaa ohjaava tekijä on 
matkan hinta, jota ei käsitelty tässä kyselyssä. JOKOLA-kysely osoittaa, että 
kun kulkutapapäätös on tehty, tärkein yksittäinen kokonaislaadun osatekijä 
joukkoliikennematkustajalle onkin luotettavuus. Joukkoliikennepalvelua käytet-
täessä matka-ajan merkitys on vasta kolmanneksi suurin – luotettavuuden ja no-
peuden väliin mahtuu vielä vuoroväli. 

Linjaston kattavuus

Luotettavuus, aikataulussa pysyminen

Matka-aika

Vuoroväli

Linjasto, vuoroväli, 
luotettavuus, matka-
aika

LAATUTEKIJÖIDEN PAINOARVOT TEEMOITTAIN (100% / teema)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %
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Valittuaan kulkutavakseen joukkoliikenteen on matkustajalle ensisijaisen tärke-
ää, että hän saa haluamansa palvelun täsmälleen luvattuna ajankohtana. Matkus-
tajan on voitava luottaa, että hän pääsee perille luvattuna ajankohtana. Suunni-
tellun joukkoliikennematkan ajankohta ei myöskään saa ohjata liiaksi hänen 
muuta toimintaansa ja ajankäyttöään (tiheä vuoroväli, pysäkille tuloon varattava 
”ylimääräinen aikareservi”). 

 

 
 

 
 

Hyvät joukkoliikenneyhteydet – mutta ei liian hyvät 
 
Kaupunkijoukkoliikenteen yleisenä haasteena on hankala kah-
tiajakoisuus: jos toiminnalliset (saatavuus, saavutettavuus) ja 
laadulliset (vaunujen laatutaso, siisteys, henkilökunnan palve-
lukyky ja -halu) minimivaatimukset täytetään ja joukkoliiken-
nejärjestelmä täyttää kaikki sille asetetut odotukset, voivat 
joukkoliikenteeseen itseensä kohdistuvat mielikuvat silti olla 
kielteisiä. Mielikuvat saattavat heijastua joukkoliikenteestä 
ympäröivään kaupunkirakenteeseen – tai tietyn kaupunginosan 
ominaisuuksista joukkoliikenteeseen. Mielleyhtymät saattavat 
jopa kääntyä tiettyjä asuinalueiden sosiaalisia ominaisuuksia 
kammoksuvaksi fobiaksi, jossa laajamittainen joukkoliikenne 
liitetään jonkinlaiseen kerrostaloissa sikiävään köyhyyteen ja 
"levottomuuteen". 
 
Tämä näkyy konkreettisesti esimerkiksi asuntokaupassa. Niin 
kutsutut ”hyvät (joukko)liikenneyhteydet” ovat haluttuja. Vält-
tämättä ei kuitenkaan haluta asua aivan metroaseman tuntumas-
sa, (Laakso 1991) vaan vähintään muutaman sadan metrin etäi-
syydellä, ehkä ei mielellään myöskään aivan näköetäisyydellä 
suuresta asemasta. 

# 
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4.4 Informaatio ja tiedotus  (13 %) 
 

Ajoneuvoissa sähköisenä

Painotuotteina

Internetissä, mobiililaitteissa

Häiriötiedotus

Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa

Informaatio, tiedotus

LAATUTEKIJÖIDEN PAINOARVOT TEEMOITTAIN (100% / teema)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

 
Kuva 6 Teemaan ”Informaatio ja tiedotus” kuuluvien osatekijöiden painoarvot. 

 
Teema ”Informaatio ja tiedotus” oli jaettu viiteen eri osatekijään. Osatekijät ei-
vät ole hierarkkisesti täysin samalle tasolle kuuluvia, mutta ne kuvaavat keskei-
simpiä joukkoliikennepalvelun viestinnän väyliä, sisältöjä ja tilanteita. Osateki-
jöiden sisältö oli AHP-kyselyssä kuvattu vastaajalle seuraavasti: 
• Ajoneuvoissa sähköisenä (seuraavan pysäkin nimi, linjatunnus, muutokset 

aikatauluissa jne.) 
• Painotuotteina (aikataulukirjat, paperiaikataulut, informaatiolehtiset, muu-

tokset aikatauluissa jne.) 
• Internetissä, mobiililaitteissa (reittioppaat, pysäkkikohtaiset aikataulut jne.) 
• Häiriötiedotus (tietoa tapahtuneesta häiriöstä ja vaihtoehtoisista reiteistä / 

kulkutavoista) 
• Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa (aikataulut, informaationäytöt, viitoitus 

lähiympäristön kohteisiin jne.) 
 
Pysäkeillä, asemilla ja terminaaleissa tapahtuva tiedotus on kyselyn perusteella 
tärkein informaation ja tiedotuksen osa-alue. Aloittaessaan matkansa matkustaja 
haluaa varmistua, milloin hänen kyytinsä lähtee tai saapuu. Samoin hänelle on 
tärkeää tietää luotettavasti, mikä on oikea linja tiettyyn kohteeseen ja suurissa 
terminaaleissa lisäksi, mistä haluttu linja lähtee. Laadukkaan pysäkki- ja termi-
naalitiedotuksen avulla voidaan edistää joukkoliikenteen käytettävyyttä (vrt. 
mm. reflektiivinen liikkuminen, luku 9.2) ja alentaa siten mm. osaamiskammoa 
tai muita kielteisiä matkakokemukseen vaikuttavia tekijöitä. 
 
Häiriötiedotus on tärkeä oma tiedottamisen osa-alueensa. Sen painoarvo infor-
maatioteeman sisällä oli lähes neljännes. Jos palvelua ei pystytä tarjoamaan lu-
vatulla tavalla, voidaan hyvällä häiriötiedottamisella auttaa ihmisiä valitsemaan 
vaihtoehtoinen reitti tai kulkutapa. Häiriötiedotus voidaan tietyllä tapaa mieltää 
myös osaksi luotettavuutta. Matkustajalle on tärkeää saada mahdollisimman no-
peasti varmuus, ettei hänen tarvitsemaansa yhteyttä tilapäisesti voida tarjota. 
Mikäli häiriötiedottamisen yhteydessä onnistutaan tiedottamaan vaihtoehtoisista 
reiteistä hyvin, saattaa matkustaja päästä toivomaansa kohteeseen silti ajoissa ja 
siten hänen luottamuksensa koko joukkoliikennejärjestelmää kohtaan pysyy hy-
vänä. 
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Internetin kautta jaettavan joukkoliikenneinformaation samoin kuin mobiili-
informaation merkitys arvioitiin painotuotteita (esimerkiksi paperiaikataulut) 
suuremmiksi. Mitä nuorempia vastaajat olivat, sitä suurempi mobiili-
informaation painoarvo, joskin erot eri vastaajaryhmien kesken olivat varsin vä-
häiset. 
 
Sähköinen tiedotus ajoneuvoissa lienee vaikea arvioitava tekijä siksi, että kysei-
siä palveluja on toistaiseksi hyvin vähän tarjolla. Tästä syystä vastaajien on voi-
nut olla vaikeaa mieltää palvelun sisältöä ja ehkä siksi sen merkitys on arvioitu 
varsin vähäiseksi. 

 
 

4.5 Asiakaspalvelu  (13 %) 
 

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus

Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus

Järjestyksenvalvonta

Kuljettajan ajotapa

Asiakaspalvelu

LAATUTEKIJÖIDEN PAINOARVOT TEEMOITTAIN (100% / teema)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

 
Kuva 7 Teemaan ”Asiakaspalvelu” kuuluvien osatekijöiden painoarvot. 

 
Teema ”Asiakaspalvelu” jaettiin viiteen eri osatekijään. Myöskään tässä teemas-
sa osatekijät eivät ole täysin rinnasteisia. Esimerkiksi kuljettajan ajotapa on 
mahdollista mieltää hyvin erityyppiseksi laatutekijäksi kuin kuljettajan kohte-
liaisuus. Toisaalta kaikki valitut tekijät ovat matkustajien ja henkilökunnan vä-
listä vuorovaikutusta, joissa matkustaja on kokevana, henkilökunta tuottavana 
osapuolena. Järjestyksenvalvonta on toinen hieman vaikeasti sijoitettava laatu-
tekijä. 
 
Kaksi osatekijää vaikuttavat toistensa kaltaisilta: kohteliaisuus ja huomaavaisuus 
on saatettu mieltää samoiksi asioiksi, vaikka niiden selitykset oli kyselyssä kir-
joitettu auki. Keskeinen ero on, että huomaavaisuudessa kuljettaja tekee jotakin 
ylimääräistä, huomaavaisuus edellyttää aktiivista vuorovaikutusta. Sen sijaan 
kohteliaisuus on vilpitöntä, mutta melko mekaanista myönteistä vuorovaikutusta 
kuljettajan ja asiakkaan välillä. 
 
Kyselyssä vastaajaa opastettiin teeman osatekijöiden sisältöön seuraavasti: 
• Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus (minua tervehditään ja mi-

nulle ollaan ystävällisiä) 
• Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus (minua osataan neuvoa 

reittivalinnassani, matkustusta tai matkan maksamista koskeviin kysymyk-
siini osataan vastata jne.) 



 
 
 30

• Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus (viime tingassa ajoneu-
voon kiirehtivät otetaan mukaan, ajoneuvoon nousua suurten kantamusten 
kanssa helpotetaan avaamalla sopivat ovet jne.) 

• Järjestyksenvalvonta (matkustusrauhaani ja viihtyvyyttäni turvataan aktiivi-
sesti ja tuloksekkaasti) 

• Kuljettajan ajotapa (kuljettaja ajaa tasaisesti liikennesääntöjä ja nopeusrajoi-
tuksia noudattaen, kuljettaja välttää tarpeettoman kovia kiihdytyksiä / jarru-
tuksia) 

 
Selvästi tärkeimmäksi yksittäiseksi kokonaislaadun osatekijäksi tämän teeman 
sisällä kaikissa vastaajaryhmissä nousi kuljettajan ajotapa (painoarvo teemansa 
sisällä n. 35 %). Asiakaspalvelun osalta voidaankin yleistäen todeta, että pelkkä 
kuljettajan kohteliaisuus ja ystävällisyys eivät riitä tuottamaan hyvää asiakas-
palvelun laatuvaikutelmaa, vaan ennen kaikkea vaunua on pystyttävä ajamaan 
sujuvasti ja miellyttävästi. 
 
Pehmeät asiakaspalvelun mittarit kuten kohteliaisuus ja ystävällisyys arvioitiin 
laadun kannalta vähemmän tärkeiksi kuin varsinainen toiminta (ajotapa, järjes-
tyksenvalvonta tarvittaessa) tai kyky tuottaa selkeää lisäarvoa matkustamiseen 
(kuljettajan asiantuntemus ja kyky neuvoa ongelmatilanteissa). 
 
Vaikka kohteliaisuuden ja huomaavaisuuden merkitys arvioitiinkin tässä kyse-
lyssä merkitykseltään melko vähäisiksi, ovat ne kuitenkin tekijöitä, jotka kirvoit-
tavat helposti matkustajien mielipiteitä heidän joukkoliikennekokemuksistaan. 
Esimerkiksi lehtien yleisönosastopalstojen typistetyillä tekstiviestisivustoilla on 
usein kommentteja, joissa ihmetellään kuljettajien haluttomuutta tervehtiä mat-
kustajaa hänen noustessaan vaunuun. Toisaalta niissä myös kiitetään yksittäistä 
kuljettajaa juuri huomaavaisuudesta tai vastaavasta toiminnasta.´ 
 
 

4.6 Matkustajien välinen kanssakäyminen  (5 %) 
 

Sosiaalisuus ja jutustelu

Yksityisyys ja oma rauha

Erityistarpeiden huomioon ottaminen

Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus

Matkustajien välinen 
kanssakäyminen

LAATUTEKIJÖIDEN PAINOARVOT TEEMOITTAIN (100% / teema)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

 
Kuva 8 Teemaan ”Matkustajien välinen kanssakäyminen” kuuluvien osatekijöiden paino-

arvot. 

 
"Matkustajien välinen kanssakäyminen" on teema, joka hyvin vähän esiintyy 
alan tutkimuksissa tai myöskään matkustajatyytyväisyyttä selvittävissä käytän-
nöissä. Se haluttiin kuitenkin ottaa JOKOLA-kyselyssä omaksi teemakseen, sillä 
haluttiin selvittää kuinka paljon nk. "pehmeät" tekijät, joihin joukkoliikennepal-
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velun tarjoajan on vaikea suoraan vaikuttaa, merkitsevät matkustajien kokemas-
sa kokonaislaadussa. 
 
Teema jaettiin neljään osatekijään, joiden merkitys ja sisältö kuvattiin kyselyssä 
seuraavasti: 
• Sosiaalisuus ja jutustelu (saan matkalla juttuseuraa, en tunne oloani yksinäi-

seksi) 
• Yksityisyys ja oma rauha (saan olla omassa rauhassani ja omissa ajatuksis-

sani) 
• Erityistarpeiden huomioon ottaminen (saan muilta matkustajilta apua kul-

kiessani lastenvaunujen / raskaiden kantamusten kanssa, minulle tarjotaan is-
tumapaikkaa ollessani raskaana / liikuntarajoitteinen / vanhus) 

• Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus (pysäkillä jonotettaessa, ajo-
neuvoon noustessa, ajoneuvosta poistuttaessa) 

 
Kyselytulosten mukaan teeman ”Matkustajien välinen kanssakäyminen” paino-
arvo, on valituista seitsemästä pääteemasta merkitykseltään kaikkein vähäisin. 
Teema kokonaisuudessaan ja sen osatekijät saattavat tuntua kyselytilanteessa 
kovin abstrakteilta. Vertailu konkreettisiin ja perinteisiin tekijöihin, kuten ”lin-
jasto”, ”kalusto” ja ”pysäkki” voi olla hämmentävää. Tästä syystä teemaa ja sen 
sisältöä on seuraavissa korostuslaatikoissa käsitelty syvällisemmin erityisesti so-
siologian näkökulmasta. 
 
 
 

 
 

Sosiaalinen tila ja tilanne 
 
Muut matkustajat vaikuttavat yksittäisen joukkoliikennemat-
kustajan matkakokemukseen. He ovat vaihteleva osa matkus-
tusympäristöä, jotakin, mitä ei tuoteta eikä mitata, vaan joka 
syntyy ja elää itsestään, jos joukkoliikenteessä vain on matkus-
tajia.  
 
Aikataulujen luotettavuus, vaunujen sisätilat tai vaikkapa py-
säkkikatosten asema joukkoliikenteen kokonaislaadun muodos-
tamassa laatukriteeristössä on kiistämätön. Sen sijaan matkusta-
jia ei perinteisesti ole käsitelty laatutekijöinä. Ensi alkuun hei-
dän mieltäminen laatutekijäksi tuntuukin oudolta: yleisen mo-
raalikäsityksen mukaan ei pidetä sopivana edellyttää matkusta-
jalta, siis ihmiseltä, vastaavia teknisluontoisia ominaisuuksia 
kuin mitä esimerkiksi penkeille voidaan asettaa (tietty paksuus 
tai istuinväli). 

# 
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Sosiologian klassikon Georg Simmelin (1949) tunnettu totea-
mus on, että ihmiset viihtyvät parhaiten oman sosiaalisen ker-
rostumansa ja samanlaisen elämänhistorian kokeneiden ihmis-
ten seurassa. Kaupunkiliikenteessä matkustajat kuitenkin mat-
kustavat samassa tilassa riippumatta heidän yhteiskunnallisesta 
statuksestaan. 
 
Henna-Liisa Palojärvi on tutkinut puheviestinnän gradutyös-
sään "Bussi vuorovaikutuskehyksenä – matkustajat julkisen ja 
henkilökohtaisen tilan neuvottelijoina" mm. kuinka omaa yksi-
tyisyyttä ja kehollisia reviirejä suojellaan sekä suullisesti että 
eleillä ja muilla kehollisilla tilan käytön tavoilla.  
 
Henkilökohtainen suojelustrategia perustuu paljolti siihen, onko 
vaunu täynnä vai melko tyhjillään muista matkustajista. Ruuh-
kattomilla vuoroilla fyysistä ja psykologista tilaa suojellaan 
henkilökohtaisen tilan ja reviirien säätelyllä (esim. laitetaan 
kassi viereiselle penkille). Ruuhkavuoroilla strategiat ovat hie-
novaraisempia: vältetään katsekontaktia tavallistakin enemmän 
ja ajatellaan korostuneesti omia asioita, "ollaan neutraaleja". 
(Palojärvi 2004.)  
 
JOKOLA-tutkimuksessa tehty AHP-kysely osoittaa, että edellä 
kuvatut sosiaalisen kanssakäymisen kokemukset eivät tule esiin 
kyselytutkimuksessa. Tai sitten ne koetaan sellaisiksi, että nii-
hin voidaan itse vaikuttaa, jolloin niitä ei ole tarvetta korostaa. 
Ne ovat kuitenkin vahvasti olemassa. Niiden tutkiminen edel-
lyttää laadullisia menetelmiä, esimerkiksi ryhmähaastatteluita, 
osallistuvaa havainnointia ja mystery travelling -menetelmän 
käyttöä. 
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Sosiomateriaa – miten fyysinen ympäristö vaikuttaa sosiaa-
lisiin asetelmiin 
 
Vaunun odottamisen miellyttävyys pysäkillä voi vaihdella mm. 
ahtauden vaikutelman perusteella. Jos pysäkkikatoksen ja ajo-
radan väliin jää ahdas tila, vaunua odottavat levittäytyvät ka-
toksen lisäksi myös kevyen liikenteen väylälle varjellakseen 
omaa ja muiden yksityisyyttä. Ei synny jonoa. Toisaalta, ihmis-
ten tullessa pysäkille eri suunnista, selkeä jono syntyy hyvin 
harvoin. Ajatellen pysäkillä tapahtuvaa sosiaalista tilanjakoa, 
hyväksyttävä ”kiilaustapa” on mennä katsomaan aikataulua ja 
jäädä sitten sen lähettyville. Jos katoksen alla on jo useita ihmi-
siä eikä sada, ”pakottaa” sosiaalinen paine kuitenkin palaamaan 
takaisin etäämmälle. Aikataulujen sijoituspaikalla pysäkkika-
toksessa vaikutetaan siis myös jonotuksen sujuvuuteen. 
  
Matkustajat arvioivat toistensa toimintaa. Helposti koetaan, että 
on huonoa käytöstä, jos edessä sisään jonottavan maksuvälinet-
tä ei löydy heti vaunuun noustessa. Siksi moni rahalla maksaja 
tai muu henkilö, joka epäilee aiheuttavansa hidastelua bussiin 
nousussa, jättäytyy jonossa viimeiseksi välttääkseen häiritse-
mästä muiden matkustajien sujuvuuden tunnetta. Vaikka hän-
nille jättäytyminen ei sinänsä lyhennä vaunun pysäkillä viettä-
mää aikaa, kertoo se matkustajien kohteliaasta herkkyydestä, 
eräänlaisesta kaupunkilaistaidosta toisiaan kohtaan. 
 
Matkakokemukseen vaikuttaa myös tarjolla oleva fyysinen tila 
vaunuun noustessa: onko (bussin) kuljettaja avannut molemmat 
vai ainoastaan toisen oven. Kuljettajalla lienee valintaansa pe-
rusteet, mutta matkustajat voivat kokea kapean väylän nöyryyt-
tävänä jonotuttamisena. 
 
Sosiaaliseen kokemukseen vaikuttaa myös se, miten vaunusta 
poistutaan: lähdetäänkö pari-istuimien ikkunapaikalta ajoissa 
kohteliaasti tilaa pyytäen, vai vain ohi tunkien. Samoin, miten 
kulku-reitti ovelle ”neuvotellaan” (vrt. engl. to negotiate one’s 
way through the…) käytävällä seisovien lomitse. 
 
Vaikuttavin kalustekysymys ajoneuvoissa lienee pari-istuinten 
leveys ja etäisyys toisistaan. Nykyisissä kaupunkiliikenteen 
busseissa ja raitiovaunuissa kaksi normaalikokoista ja toisilleen 
tuntematonta miestä kokevat kiusallista ahtautta, eli pakotetusti 
jaetun reviirin tunnetta.  Käytäväkäyttäytyminen on myös tär-
keä matkakokemukseen vaikuttava tekijä, sillä jo nimitys ”käy-
tävä” (vrt, ”käytävällä eteenpäin”) kuvaa sitä, kuinka seisomati-
laa ei ajatella ”olotilaksi”, vaan kulkureitiksi istumaan tai pois 
vaunusta. Käytävällä ei olla, siinä pitää kulkea – käytävällä on 
käytävä. 
 

# 
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4.7 Liikennöintikalusto  (17 %) 
 

Esteettömyys

Istuinmukavuus

Istuinpaikkojen saatavuus

Siisteys

Virikkeellisyys

Liikennöintikalusto

LAATUTEKIJÖIDEN PAINOARVOT TEEMOITTAIN (100% / teema)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

 
Kuva 9 Teemaan ”Liikennöintikalusto” kuuluvien osatekijöiden painoarvot. 

 
Teema ”Liikennöintikalusto” sijoitettiin kyselyssä loppupäähän, sillä se nähtiin 
tutuksi teemaksi, jonka osatekijöistä on jo ennalta tietoa. Näin ollen, jos vastaaja 
jättäisi kyselyn kesken, jäisi tämän teeman arviointi suurella todennäköisyydellä 
pois tuloksista. 
 
Teema oli jaettu viiteen eri osatekijään, joista osatekijä ”virikkeellisyys” lienee 
vaikeimmin ymmärrettävissä. Kyselyssä vastaajaa opastettiin teeman osatekijöi-
den sisältöön seuraavasti: 
• Esteettömyys (ajoneuvoon on helppo nousta, ajoneuvossa on helppo liikkua 

jne.) 
• Istuinmukavuus (ajoneuvossa on mukava matkustaa, istuimet ovat hyviä, ti-

laa on riittävästi jne.) 
• Istuinpaikkojen saatavuus (istuinpaikkoja on kysyntään nähden riittävästi) 
• Siisteys (ajoneuvo on siisti, ei haise, paikat ovat kunnossa eivätkä repsota 

jne.) 
• Virikkeellisyys (matkalla on tarjolla ilmaislehtiä tms.) 
 
Istuinpaikkojen saatavuus on hieman vaikeasti hahmotettava ja osin paradoksaa-
linen laadun osatekijä. Jos istuinpaikkoja ei ole saatavilla, ei istuinmukavuudel-
lakaan ole merkitystä. Vastaavasti toisin päin: jos istuinpaikkojen määrä ”yli-
maksimoidaan” kärsii istuinmukavuus niin paljon, että on mieluisampaa seistä. 
 
Vaunujen siisteys arvioitiin lähes yhtä tärkeäksi laatutekijäksi kuin istuinpaikko-
jen saatavuus. Viime aikoina yleistyneet ilmaislehdet tuovat oman merkittävän 
haasteensa vaunujen puhtaana- ja siistinäpidolle. Lehtien tarjoamaa virikkeelli-
syyttä ei tässä yhteydessä arvioitu kovinkaan merkittäväksi laatutekijäksi. Eri 
kaupunkien painotukset virikkeellisyydelle olivat hyvin yhteneväiset, vaikka 
tutkimuskaupungeista ainoastaan pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä jaetaan 
ilmaislehtiä. 
 
Esteettömyyden painoarvo teeman liikennöintikalusto sisällä oli n. 17 %. Esteet-
tömyys on tekijä, jonka merkityksen havaitsee erityisesti silloin, kun sitä itse tar-
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vitsee. Näin ollen kyseisen laatutekijän painoarvo saattaa vastaajasta riippuen 
vaihdella jonkun verran. Tässä kyselyssä nuoret 18-34-vuotiaat arvioivat esteet-
tömyyden merkityksen kuitenkin n. kaksi prosenttiyksikköä suuremmaksi kuin 
heitä vanhemmat vastaajat. Sama painotusero esteettömyyden osalta koski myös 
teemaa ”Pysäkit, asemat ja terminaalit”. 
 

 
 
 
 
 

Horisontaalia matkantekoa ja havainnointia 
 
Bussiin verrattuna raideliikenteen liikkeen tuntu on toisenlai-
nen: junat ja raitiovaunutkin heilahtelevat sivusuunnassa, rai-
tiovaunu tekee jopa äkkijarrutuksia, mutta ylös-alas suuntaista 
liikettä raideliikenne ei juuri aiheuta matkustajalle. Se ei ”hyp-
pyytä” matkustajia.  
 
Matkakokemuksen ja liikennöintikaluston laadun suhteen tä-
mäkin on tärkeä ero. Normaaliin kaupunkilaiseen olemiseen 
julkisessa tilassa, esimerkiksi juuri liikenteessä, kuuluu ho-
risontaalisuus, vaakasuuntaisuus: katseella (paljon enemmän 
kuin korvilla) havainnoidaan muita liikkujia, näyteikkunoita, 
liikennevaloja ja -merkkejä. Jos joku katseen kohde on sijoitet-
tu ylös, sitä on tarkoitus katsoa kauempaa. Lähinnä vain turisti-
en katseet kulkevat (myös) pystysuuntaisesti, sillä heidän ei 
oleteta osaavan kohdistaa katsettaan ikään kuin oikeassa koh-
dassa, ajoissa.  
 
Turisteilla on lupa pysähtyä ”taivastelemaan” esimerkiksi kor-
keita rakennuksia, mutta funktionaalinen ja tehokas arkinen 
eteneminen kaupunkiliikenteessä edellyttää horisontaalista kat-
setta ja siihen perustuvaa vähäeleistä liikkumisen orientaatiota. 
 
Samoin fyysiset liikkeet ovat mieluummin vaakasuuntaisia: 
kuljetaan mieluiten eteenpäin ja (esimerkiksi väistetään) sivul-
le. Taaksepäin liikkuminen ja ylös- tai alaspäin liikkuminen on 
hankalampaa, ja vältellympää. Varsinainen hyppiminen on so-
pivaa vain lapsille. Kyse on itsehallinnan tunteesta – niin sosi-
aalisen etäisyyden pidon, kuin fyysisen ehdollisuudenkin mie-
lessä. 
 

# 
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4.8 Pysäkit, asemat ja terminaalit  (16 %) 
 

Esteettömyys

Sääsuoja

Siisteys

Liityntäpysäköinti

Pysäkit, asemat, 
terminaalit

LAATUTEKIJÖIDEN PAINOARVOT TEEMOITTAIN (100% / teema)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

 
Kuva 10 Teemaan ”Pysäkit, asemat ja terminaalit” kuuluvien osatekijöiden painoarvot. 

 
Viimeisenä kyselyssä arvioitu teema ”Pysäkit, asemat ja terminaalit” jaettiin 
neljään eri osatekijään. Kuten teemaan ”Liikennöintikalusto”, myös tähän tee-
maan kuuluu yhtenä osatekijänä esteettömyys.  
 
Kyselyssä vastaajaa opastettiin teeman osatekijöiden sisältöön seuraavasti: 
• Esteettömyys (liikuntarajoitteiset tai pienten lasten kanssa kulkevat voivat 

saapua/olla/poistua pysäkeiltä/asemilta/terminaaleista vaivattomasti ilman 
ulkopuolista apua) 

• Sääsuoja (kulkuneuvon odotus tapahtuu sateelta, lumelta ja tuuleta suojassa) 
• Siisteys (pysäkit/asemat/terminaalit ovat aina siistejä ja kunnossa) 
• Liityntäpysäköinti (voin pysäköidä polkupyöräni/autoni riittävän lähelle py-

säkkiä/asemaa ja voin luottaa, että ajoneuvoni säilyy turvassa) 
 
Arvioiduista neljästä tekijästä selvästi tärkeimmäksi laatutekijäksi arvioitiin sää-
suoja. Myös siisteys sai suuremman painoarvon kuin karkeasti yhtä tärkeiksi ar-
vioidut esteettömyys ja liityntäpysäköinti. 
 
Sääsuojan merkitys luonnollisesti korostuu linjoilla, joiden vuoroväli on harva. 
Siistissä ympäristössä on mukava matkustaa, mutta kun taivaalta sataa vettä, on 
ensimmäisenä matkustajalla mielessä, miten päästä sateelta suojaan. 
 
Esteettömyys sai edellisen teeman kaltaisesti keskinkertaisen painoarvon. Nuo-
ret vastaajat pitivät esteettömyyttä tärkeämpänä laatutekijänä kuin varttuneem-
mat vastaajat. Liityntäpysäköinnin merkitys korostui varttuneempien vastaajien 
keskuudessa, mutta kaiken kaikkiaan matkustajat odottavat pysäkeiltä, asemilta 
ja terminaaleita ennen kaikkea siistejä ja sateelta ja tuulelta suojattuja odotusti-
loja. 
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5 PALVELUTUOTANNON KENTTÄKOE – KALUSTON JA KULJETTAJAN VAI-
KUTUS ASIAKASTYYTYVÄISYYTEEN 

 
5.1 Kenttäkokeen kuvaus 

 
Kaikkien laadun osakokonaisuuksien kehittäminen ja parantaminen ei ole yhtä 
kustannustehokasta. Myös eri osakokonaisuuksien tai yksittäisten laatutekijöi-
den muutospotentiaali saattaa vaihdella merkittävästi kaupungeittain ja alueit-
tain. 
 
AHP-kyselyn perusteella kuljettajien ajotapa on selvästi tärkein koetun laadun 
kokonaiskuvaan vaikuttava ”Asiakaspalvelu”-teemaan kuuluvat osatekijä. Tämä 
on myös osatekijä, jota parantamalla sekä matkustaja että liikennöitsijä hyötyi-
sivät. 
 

 
 

Kuva 11 Kuljettajan ajotavalla on erittäin suuri merkitys matkustajan kokemaan kokonais-
laatuun. 

 
JOKOLA-tutkimuksessa päätettiin kyselyyn perustuen tehdä empiirinen palve-
lutuotannon kenttäkoe, jossa selvitettiin, voidaanko hyvällä matkustajapalvelulla 
paikata kehnoa liikennöintikalustoa. Kaluston merkitys arvioitiin tutkimuksessa 
kokonaislaadun kannalta hieman asiakaspalvelua tärkeämmäksi. Kenttäkoe ker-
too osaltaan jotakin myös siitä, mitätöikö huono palvelu tarjouskilpailussa an-
saittuja laatupisteitä, jotka on saatu investoimalla uuteen kalustoon. 
 
Kenttäkokeessa selvitettiin, miten selvät laadulliset erot edellä mainituissa osa-
tekijöissä vaikuttavat matkustajien tyytyväisyyteen. Vertailtavat matkustustilan-
teet olivat  
• hyvä ja palvelualtis kuljettaja – hyvä ja siisti uusi bussi, 
• hyvä ja palvelualtis kuljettaja – huono ja epäsiisti uusi bussi, 
• huolimaton ja välinpitämätön kuljettaja – hyvä ja siisti uusi bussi sekä 
• huolimaton ja välinpitämätön kuljettaja – huono ja epäsiisti uusi bussi.  
 
Kuljettajat eivät olleet ajotavoiltaan tai käytökseltään mitään stereotyyppisiä ää-
ritapauksia. Hyvä kuljettaja ajoi vuoronsa eleettömän kohteliaasti ja tasaisesti. 
Tässä kenttäkokeessa käytetty nk. huono kuljettaja oli kokemattomampi, eikä 
erityisen palvelualtis, mutta hänenkään ajotapansa tai käyttäytymisensä ei ollut 
kärjistetyn heikkolaatuista, eikä liikenneturvallisuutta vaarannettu. Huonon kul-

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus

Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus

Järjestyksenvalvonta

Kuljettajan ajotapa

Asiakaspalvelu

LAATUTEKIJÖIDEN PAINOARVOT TEEMOITTAIN (100% / teema)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %
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jettajan ajotapa oli lähinnä nykivämpää, eikä hän tervehtinyt matkustajia heidän 
noustessaan autoon. 
 
Busseista toinen oli vuonna 2006 käyttöön otettu ja erittäin siisti. Huonoa bussia 
edusti kahdeksan vuotta katuja mitannut koliseva yksilö, jonka siisteydessä oli 
selvästi parantamisen varaa. Lisäksi huonon bussin penkit olivat yhtenä tutki-
muspäivänä melko kosteat johtuen ulkona seisomisesta ja edellisyön rankoista 
sateista. 
 

   
Kuva 12 Vasemmalla “hyvä bussi”, käyttöönottovuosi 2006, oikealla “huono bussi”, käyt-

töönottovuosi 1998. 

 
Kaikki kenttäkoekombinaatiot ajettiin sekä aamu- että iltaruuhkassa. Vuorot oli-
vat peräkkäisiä vuoroja, ja erilaisia kombinaatiota ajettiin kaksi päivässä. 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty kenttäkokeen tuloksia, jotka on yhdistetty 
aamu- ja iltaruuhka-ajoista. Matkustajat arvioivat pyydettyjä tekijöitä kouluar-
vosanoin (4-10). Huonon kuljettajan ajamissa vuoroissa oli silmämääräisesti vä-
hän enemmän kuormaa kuin hyvän kuljettajan vuoroissa. Tämä saattaa vaikuttaa 
hieman annettuihin arvosanoihin mm. matkan sujuvuuteen liittyen. 
 

”Hyvä bussi” 

”Huono bussi” 
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Taulukko 2 Kenttäkokeen tulokset. Harmaalla tekijät, joita matkan aikana ei käytännössä 
voinut arvioida, tai joiden arvosanaan ei bussin tai kuljettajan toiminnan laadulla 
voinut vaikuttaa. 

Huono kuski / 
Huono bussi

Hyvä kuski / 
Hyvä bussi

Huono kuski / 
Hyvä bussi

Hyvä kuski / 
Huono bussi

A1 B1 C1 D1
KULJETTAJA (ka.)
Kuljettajan ajotapa 8,1 8,7 8,4 8,6
Kuljettajan kohteliaisuus 7,9 8,3 7,9 8,3
Kuljettajan asiantuntemus (osaa neuvoa yms.) 8,2 8,1 8,2 8,6
Kuljettajan huomaavaisuus 8,0 8,4 8,1 8,5
Järjestyksenvalvonta 8,1 8,5 8,3 8,5

BUSSI (ka.)
Istuinpaikkojen saatavuus 8,5 9,2 8,7 8,9
Yleinen siisteys 7,7 8,5 8,7 7,8
Istuinmukavuus 7,6 8,2 8,2 7,6
Esteettömyys (ajoneuvoon on helppo nousta yms.) 8,8 9,1 9,0 8,7
Virikkeellisyys (bussin väritys, ilmaislehdet yms.) 7,1 8,0 7,8 7,2

MATKAKOKEMUS (ka.)
Sujuvuuden tunne 8,2 8,7 8,3 8,5
Turvallisuuden tunne 8,5 8,9 8,8 8,8

Kokonaisarvosana tämän matkan matkakokemuksesta (ka.) 8,3 8,6 8,3 8,4

Vastaajia 114 107 109 102
Miehiä 27 % 31 % 30 % 27 %
Naisia 73 % 69 % 70 % 73 %
Ikä (mediaani) 33 40 40 41
Päivittäin JKL 78 % 85 % 73 % 85 %
Päivittäin ko. linja 49 % 55 % 43 % 56 %
Kausilippu 61 % 67 % 56 % 70 %

KOKO PÄIVÄ

 
 
 

5.2 Havaintoja kenttäkokeesta 
 
Annettujen matkustajatyytyväisyysarvosanojen väliset erot olivat varsin pieniä. 
Voidaan pohtia johtuuko tämä siitä, että kahdeksikko on turvallinen arvosana – 
toisille keskimääräinen, toisille korkein mahdollinen.  
 
Matkakokemuksen kokonaisarvosanoissa hajonta oli eri kombinaatioiden välillä 
melko pientä. Olennaista on silti huomata, että huonollakin bussilla voi hyvä 
kuljettaja saada paremman arvosanan kuin heikompi kuljettaja uudenveroisella 
kalustolla. 
 
Hyvä kuljettaja sai systemaattisesti parempia arvosanoja niistä osatekijöistä, joi-
hin hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. 
 
Vaikka nk. hyvä kuljettaja sai ajotavastaan nk. huonoa kuljettajaa paremmat ar-
vosanat riippumatta siitä, kummalla bussilla hän ajoi, olivat turvallisuuden tun-
teesta annetut arvosanat varsin lähellä toisiaan. 
 
Tämän kenttäkokeen tuloksissa turvallisuuden tunne ei vaikuta korreloivan voi-
makkaasti kuljettajan ajotavan kanssa. Turvallisuuden tunteesta annettu arvosa-
na saattaa olla hyvä, vaikka ajotavasta annettu arvosana olisikin heikompi. 
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Sujuvuuden tunne korreloi selvästi kuljettajan ajotavan kanssa. Tasainen kyyti, 
kuten kirjallisuusselvityksessäkin todettiin, koetaan joutuisaksi. 
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6 PÄÄTELMIÄ KYSELYTUTKIMUKSESTA JA KENTTÄKOKEESTA 
 
Luotettavuus on tärkeää – perustukset kuntoon ennen koreaa kuorrutusta 

 
JOKOLA-tutkimuksen mukaan konkreettiset joukkoliikennepalvelun perusteki-
jät koetaan tärkeimmiksi kokonaislaatuun vaikuttaviksi tekijöiksi. Erityisen tär-
keäksi arvioitiin palvelun luotettavuus. Eri vastaajaryhmien muodostama paino-
tettu koetun kokonaislaadun yleiskuva on hyvin yhtenevä riippumatta vastaajan 
taustasta (ikä, sukupuoli, asuinpaikkakunta jne.). Tähän saattavat vaikuttaa mm. 
teemojen luokittelu ja kyselyn toteutustapa. Selvää kuitenkin on, että kaikille 
joukkoliikennematkustajalle ensiarvoisen tärkeää on tiettyjen palvelun perus-
ominaisuuksien saatavuus ja luotettavuus – vasta tämän jälkeen tulevat lisäarvoa 
tuovat laatutekijät. 
 

Onko joukkoliikenteen laatu tarjottua vai itse tehtyä? 
 
Seitsemän tässä tutkimuksessa käytettyä koetun kokonaislaadun perusteemaa 
voidaan jäsentää matkustajan näkökulmasta siten, että kolme tärkeimmäksi 
noussutta teemaa ovat arjessa pinnalla ja näkyvissä, usein myös käsin kosketel-
tavissa olevia. Neljännellä sijalla oleva asiakaspalvelu on myös arkinen asia. Se 
on usein eräänlainen hiljainen elementti, joka korostuu kun saatu palvelu ei vas-
taakaan asiakkaan odotuksia. 
 
Teema ”Informaatio ja tiedotus” vaikuttaa epäsuorasti myös muihin laatutee-
moihin. Sen kyselyssä saamaa melko pientä painoarvoa selittänee ainakin osit-
tain se, että kyselyyn vastanneista joukkoliikennettä käyttää päivittäin 58 %. Eri-
tyisesti rutiininomaisilla työmatkoilla nykyisen kaltaisen matkustusinformaation 
merkitys lienee vähäisempi kuin satunnaisilla epäsäännöllisesti toistuvilla mat-
koilla. Toisaalta, vertailtaessa joukkoliikennettä päivittäin ja harvoin käyttäviä 
matkustajaryhmiä saatujen vastausten suhteen, havaitaan, ettei suuria paino-
tuseroja ole.  
 
Jäsentää kyselyn tuloksia miten tahansa, on peruspäätelmä silti sama: logistiset 
ja konkreettiset palvelun perustekijät koetaan tärkeimmiksi kokonaislaatuun 
vaikuttaviksi tekijöiksi. Luonnollisesti tärkeimmiksi arvioidut laatuteemat ko-
rostuvat myös matkustajille jaettavassa tiedotusmateriaalissa: aikataulut ja niistä 
ilmenevät vuorovälit ja matka-ajat sekä linjakartat ovat joukkoliikenteen perus-
tarjontaa. Näiden avulla kuvatun ja siten myös luvatun toiminnan luotettavuus 
on luonteva seurannan kohde, vaikka sitä ei korostettaisikaan markkinoinnissa. 
Luotettavuus on aihe, josta joukkoliikenteen yhteydessä on totuttu puhumaan – 
esimerkiksi Tukholmassa ja Göteborgissa joukkoliikennematkan luotettavuudes-
ta on tehty yksi markkinoinnin elementti (nk. Rese garanti).  
 
Yleisesti voidaan todeta, että fyysisen ja konkreettisen teeman tai sen yksittäisen 
osatekijän laatua lienee helpompi arvioida kuin esimerkiksi informaation tai 
asiakaspalvelun, vaikka jälkimmäisissä olisikin matkan aikana koettu heikkouk-
sia. Koska fyysinen esine koetaan muuttumattomaksi ja pysyväksi verrattuna ai-
neettomaan informaatioon tai palveluun, myös sen laadukkuuden perustaso on 
helpompi hahmottaa. Kun sitten priorisoidaan tai ylipäänsä vertaillaan hyvin eri-
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laisia asioita keskenään, tulee ”vakiintunut valurauta” korostuneeksi helpommin 
kuin vaihteleva informaatio. Todennäköisesti osin tästä syystä asiakaspalvelu ja 
informaatio ovat jääneet priorisoinnin häntäpäähän. Lisäksi sähköisen informaa-
tion merkitys on melko vähäinen osin myös siksi, että vastaajan saattaa olla vai-
kea arvioida jotakin, jonka sisältöä ja mahdollisuuksia hän ei kunnolla tunne 
(esimerkiksi sähköistä seuraavan pysäkin näyttöä ei ole hänen käyttämällään lin-
jalla). 
 
Informaatiolle ja asiakaspalvelulle on luonteenomaista, että matkustaja jollakin 
tapaa osallistuu niiden vastaanottoon, tai jopa tuottamiseen. Koska joukkoliiken-
teellä on pitkä ei-asiakaslähtöisen viranomaisten ohjaukseen ja tuotantolähtöi-
seen suunnitteluun perustuva historia, matkustaja ei ehkä vieläkään miellä itse-
ään osaksi joukkoliikenteen palveluntuotantoa. Siksi informaatiota, saati asia-
kaspalvelua, ei mielletä laadun ydinasiaksi. Tulkintaa vahvistaa, että vielä vä-
hemmän laatuun katsotaan kuuluvan se, mitä matkustajat matkan aikana itse te-
kevät. 
 
Kyselyn tuloksesta voi päätellä, että oma, joskin ympäristöönsä reagoiva tunne-
maailma, puhumattakaan matkustajien välisestä kanssakäymisestä, erotetaan 
kaikkein voimakkaimmin joukkoliikenteen koetusta peruslaadun ytimestä. Se ei 
tietenkään tarkoita, ettei ihmisten sosiaalisella kanssakäymisellä olisi matkan 
miellyttävyyden, jopa turvallisuuden tunteen kannalta keskeinen rooli. Havainto 
vain osoittaa, ettei sosiaalista kanssakäymistä mielletä joukkoliikenteen tarjoa-
maksi laaduksi. 
 

Sitoutuneisuus ei muuta priorisointikriteerejä 
 
Matkustajien sitoutuneisuuden voisi olettaa heijastuvan vahvasti laatukriteeris-
tön painotuksiin. Matkakortille kautta ja arvoa ladanneita keskenään verrattaessa 
ei merkittäviä eroja kuitenkaan esiinny. Edelleen, verrattaessa useita perinteisiä 
autoilu vs. joukkoliikenne -tyyppisiä muuttujia, suuria eroja ei ole. 
 
Kun kyselyvastauksia vertaillaan auton omistajien ja autottomien kesken, on 
vastausten ero merkittävä lähinnä liityntäpysäköinti-intressin suhteen. Vaikka 
tätä polarisaatiota viritettäisiin äärimmilleen, vertaamalla joukkoliikennettä vä-
hän käyttäviä miesautoilijoita autottomiin vakituisesti joukkoliikennettä käyttä-
viin naisiin, jäävät painotuserot vähäisiksi. Toki joitakin eroja havaitaan: autoili-
jat painottavat liityntäpysäköintiä, paljon matkustavat aikataulujen luotettavuut-
ta.  
 
Tämän tutkimuksen perusteella sitoutuneisuus joukkoliikenteeseen ei toimi laa-
tukriteerien priorisointeja erottelevana taustamuuttujana. Osasyy tähän voi olla 
se, että käytetty tutkimusmenetelmä saattaa ohjata tuloksia niin vahvasti, etteivät 
mahdolliset arvostusten erot kovinkaan voimakkaasti tämän tutkimuksen as-
teikolla korostu. 
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Nuoret liikkuvat paljon – myös joukkoliikenteellä 
 
Voidaan pohtia, miksi linjaston kattavuus on 18-34-vuotiaille tärkeämpi kriteeri 
kuin 55-64-vuotiaille (painotusero on noin kaksi prosenttiyksikköä). Yksi syy 
tähän on varmasti vapaa-ajan matkojen merkitys. Jos taloudessa on auto, on se 
käytettävissä vapaa-ajan matkoihin, vaikka työmatkat taittuisivatkin joukkolii-
kenteellä. Liikkuvatko nuoret laajemmalla alueella tai ylipäänsä useammilla lin-
joilla? Jos näin on, on entistä tärkeämpää huolehtia siitä, että nuoret joukkolii-
kennepalvelujen käyttäjät kokevat saavansa lipunhinnoilleen vastinetta. 18-
vuotiaita ei tarvitse houkutella joukkoliikenteen käyttäjiksi – heidät täytyy aino-
astaan saada pysymään joukkoliikenteen käyttäjinä. 
 

Laadukkaat pysäkit ja siistit ajoneuvot 
 
Herkkyystarkasteluissa havaittiin, että pysäkkejä, asemia ja terminaaleja käsitte-
levän teeman sisällä erityisesti pysäkkien sääsuojalla on suuri vaikutus koettuun 
kokonaislaatuun. Tämä lienee varsin luonnollista ottaen huomioon maassamme 
vallitsevat sääolosuhteet. Laadukkailla pysäkeillä saattaa kuitenkin olla myös 
epäsuoria vaikutuksia esimerkiksi joukkoliikenteen julkisuuskuvaan ja imagoon. 
Autoilija, joka ajaa yksinäisen ja mahdollisesti vinossa olevan pysäkkitolpan 
ohi, tuskin ajattelee ainakaan sillä hetkellä kovin myönteisesti joukkoliikenteellä 
matkustamisesta – mikäli edes huomaa koko pysäkkiä. 
 
Entä jos pysäkki olisikin tyylikäs katoksellinen kokonaisuus? Sellainen, joka 
näkyy katukuvassa ja viestittää joukkoliikennepalvelun olemassaolosta. Katos, 
joka valaistuna loistaa pimeällä kadulla kuin kutsuva majakka. Tyydyttämällä 
ensisijaisen laatuodotuksen pysäkkien, asemien ja terminaalien osalta, on mah-
dollista samalla välillisesti edistää joukkoliikenteen houkuttelevuutta sekä palve-
lun tunnettuutta. 
 
Sääsuoja ei yksin riitä, vaan pysäkkiympäristön on oltava myös siisti. Huolehti-
malla sekä pysäkkien että liikennöintikaluston siisteydestä täytetään lähes kym-
menesosa joukkoliikenteen koetusta kokonaislaadusta. Tarjoamalla lisäksi säältä 
suojattu pysäkkikatos tai korkealaatuinen odotustila, on joukkoliikenteen koe-
tusta kokonaislaadusta täytetty jo yli 15 %. 
 

Kaluston ikä ja kunto 
 
Pääkaupunkiseudun bussiliikenteen kilpailutuksessa myönnettävät päästöpisteet 
kiihdyttävät kaluston uusimista. Kielteisenä vaikutuksena tästä seuraa kalustoon 
sidotun pääoman kasvu, jolloin myös saatavien liikennöintitarjousten hinnat 
ovat korkeammat. Toisaalta mm. Jotu-ohjelman MATO-tutkimuksessa  (Jouk-
koliikenteen markkinointitoimenpiteiden vertailu eräissä keskisuurissa kaupun-
geissa Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa) saatiin viitteitä, että hieno kalusto hou-
kuttelee uusia ihmisiä joukkoliikenteen käyttäjiksi. 
 
Kuten kenttäkokeen tuloksista huomataan, voi myös iäkkäämmällä kalustolla 
tuottaa uuteen kalustoon verrattavaa matkustajatyytyväisyyttä kunhan kuljetta-
jan toiminta on ensiluokkaista. Iäkäs bussi ei välttämättä ole huonokuntoinen, 
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vaikka se sitä JOKOLA-tutkimuksen kenttäkokeessa tutkimuksen tekijän toivo-
muksesta olikin. Säästyneet rahat voitaisiin ohjata esimerkiksi peruspalvelutar-
jonnan lisäämiseen – onhan tämä JOKOLA-tutkimuksen kyselyn perusteella 
selvästi tärkein koetun kokonaislaadun ylätaso, teema. 
 

Kuljettaja on paljon vartija 
 
Kuljettajan ajotapa arvioitiin selvästi tärkeimmäksi yksittäiseksi asiakaspalvelu-
teemaan kuuluvaksi laatutekijäksi. Sen merkitys oli suurin kaikissa vastaaja-
ryhmissä. Voidaan yleistäen todeta, että kuljettajan ja matkustajan välisessä pal-
velutilanteessa pelkkä kuljettajan kohteliaisuus ja ystävällisyys eivät riitä. Vau-
nua on ennen kaikkea osattava kuljettaa sujuvasti ja turvallisesti. 
 
Kenttäkokeen tulokset vahvistavat, että hyvä kuljettaja saa matkustajatyytyväi-
syyttä kysyttäessä systemaattisesti parempia arvosanoja kuin heikko kuljettaja 
niistä osatekijöistä, joihin hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Hyvä kuljetta-
ja voi huonollakin kalustolla saada paremman kokonaisarvosanan kuin heikko 
kuljettaja priimakalustolla. Hyvä kuljettaja voi ajotapansa kautta vaikuttaa mer-
kittävästi myös joukkoliikenteen taloudellisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. 
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7 TULOSTEN SOVELLETTAVUUS JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTUKSESSA 
JA PALVELUTUOTANNOSSA 

 
 

7.1 Seminaareista ideoita ja ajatuksia 
 
JOKOLA-tutkimuksen kirjallisuusselvityksen ja AHP-kyselyn tuloksia esiteltiin 
tutkimusseminaarissa marraskuussa 2006. Seminaarikutsu lähetettiin mahdolli-
simman kattavasti suurten ja keskisuurten kaupunkien liikennöitsijöille ja jouk-
koliikennepalveluista vastaaville virkamiehille. Lisäksi seminaariin kutsuttiin 
osallistujat liikenne- ja viestintäministeriöstä, Tiehallinnosta, ratahallintokes-
kuksesta, VR:ltä ja kuntaliitosta. Osallistujia oli kaikkiaan noin 25 henkeä use-
asta eri organisaatiosta. 
 
Vastaava tulosten esittely pidettiin myös Suomen Paikallisliikenneliiton järjes-
tämässä PARK-seminaarissa marraskuun 2006 lopulla. PARK-seminaariin oli 
kutsuttu pääkaupunkiseudun keskeiset liikennöitsijät ja joukkoliikenteen tilaaja-
organisaatiot. 
 
Seuraavissa kappaleissa esitetyt ajatukset ja ideat perustuvat JOKOLAn kirjalli-
suusselvityksen ja empiiristen tutkimusosien tuloksiin, niiden pohjalta käytyihin 
ohjausryhmän keskusteluihin sekä seminaareissa esitettyihin ajatuksiin. 
 

7.2 Laatutekijöiden muutospotentiaali 
 
Kaikilla joukkoliikenteen laatutekijöillä ei ole yhtä suurta muutospotentiaalia. 
Keinot vaikuttaa johonkin tekijään saattavat ovat vähäiset, tai keinojen kustan-
nustehokkuus on heikko. 
 
Seminaareissa eri laatutekijöiden muutospotentiaalia kommentoitiin seuraavasti:  
• Osaamisen tunnetta voidaan parantaa selvästi hyödyntämällä ja markkinoi-

malla mm. sähköistä ja mobiilia informaatiota (mm. reittiopasta) tehok-
kaammin sekä parantamalla niiden käytettävyyttä. Lisäksi perinteistä pysäk-
kien ja asemien paperi- tai infotaulutiedotusta voidaan yhä parantaa. 

- Informaatiota voidaan melko helposti parantaa juuri siellä, missä se 
koettiin tärkeimmäksi: pysäkeillä, asemilla ja terminaaleissa. 

• Hyvän laadun turvaamiseksi on liikennöitsijöille ja kuljettajille tarjottava 
porkkanoita: sopimuskauden aikana nostettua laatua on rohkeasti palkittava.  

• Kuljettajien ajotapaan ja asiantuntemukseen voidaan vaikuttaa koulutuksella. 
Sen sijaan muihin seikkoihin, kuten henkilökunnan kohteliaisuuteen, on vai-
keampi vaikuttaa, sillä kyse on osittain työntekijän luonteesta. 

• Kuljettajan ajotapa ja muu toiminta 
- Otetaan alalle haluavia, ei pelkästään työvoimakoulutuksen kautta 
- Mittareita käyttöön, joilla seurataan toteutunutta laatua (ajoneuvo-

tietokoneet) 
- Linjastot ja aikataulut voitaisiin suunnitella hieman löysemmiksi. 

Jos linjasto- tai aikataulusuunnittelijat päättäisivät pidentää tietylle 
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linjalle varattua kierrosaikaa, eivät liikennöitsijät saisi ulosmitata 
saavutettua hyötyä kuljettajan työskentelyolosuhteissa ”yliopti-
moimalla” ajosarjoja. 

 
Kuljettajat ja kuljettajakoulutus 

 
Erityisesti koettuun kokonaislaatuun voidaan vaikuttaa sekä palvelutuotannolla 
että tiedotuksella. Kuljettaja on ainoa ”dynaaminen” kontakti tai rajapinta asiak-
kaaseen. Tässä piilee kuitenkin myös yksi laadukkaan palvelutuotannon haavoit-
tuvimmista kohdista: kuljettajakoulutus on monessa suhteessa riittämätöntä ai-
nakin bussiliikenteessä. Lisäksi kuljettajille asetettavat perusvaatimukset ovat 
erittäin alhaiset. 
 
Kuljettajakysymyksen ratkaiseminen ei ole nykyisessä työvoimatilanteessa help-
poa. Alalle hakeutuu työntekijöitä lähinnä työvoimakoulutuksen kautta. Uusien 
kuljettajien sopivuus alalle on paikoin heikkoa. Ongelmia ovat pula pätevistä ja 
motivoituneista kuljettajista, kuljettajien monikulttuurisuus ja siten poikkeavat 
toimintatavat ja kielimuuri sekä lisäksi alan kiinnostavuutta heikentävät pitkät 
sidonnaisuudet työpäivään ja työpäivän mahdollinen katkonaisuus. 
 
Kuljettajien asiantuntemusta voidaan edistää koulutuksella. Seminaarissa esitet-
tiin yhtenä ajatuksena jonkinlaista sertifikaattia kuljettajakoulutukselle ja siihen 
liittyvää bonusta kilpailutuksessa. Koulutuksessa kuljettajia perehdytettäisiin 
hyvään asiakaspalvelutoimintaan ja opastettaisiin taloudelliseen, mutta tehok-
kaaseen ajotapaan sekä kerrottaisiin heille heidän oikeutensa ja velvollisuutensa 
vaunun järjestyksenvalvonnassa. Lisäksi koulutuksessa voitaisiin kiinnittää 
huomiota kuljettajien paikallistuntemukseen ja siten kykyyn neuvoa matkustajia 
mm. reitinvalinnassa.  
 
Kuljettajakoulutuksen suhteen voidaan jäädä odottamaan uutta EU:n kuljettaja-
koulutusdirektiiviä (astuu voimaan vuonna 2008), jossa on säädöksiä mm. kul-
jettajakoulutuksen järjestämisestä. Uusi direktiivi mahdollistaa mm. hakeutumi-
sen alalle jo ammatinvalinnan ensivaiheessa peruskoulun käymisen jälkeen 16 
vuoden iässä. Tämä saattaa edistää alalle soveltuvien ihmisten hakeutumista 
joukkoliikenteen palveluammattiin. 
 

Linjasto ja liikennöintikalusto 
 
Linjaston ja aikataulujen suunnittelussa on ilman merkittäviä taloudellisia lisä-
resursseja vaikeaa tuottaa selvästi nykyistä parempaa laatua. Päinvastoin, talou-
dellisten kustannuspaineiden alla yhtiöiden ja liikenteen suunnittelijoiden ”yli-
optimoidessa” mm. työvuoro- ja kuljettajakiertosuunnittelua sekä aikataulu-
suunnittelua, saatetaan laadukkaan joukkoliikennepalvelun tuotantoedellytyksis-
tä viedä merkittävä osa pois. 
 
Nykyään liikennöintikalusto on iältään varsin uutta, mutta kunnoltaan hyvin 
vaihtelevaa. Kalusto on modernia, koska kilpailutusvaatimukset ovat viime vuo-
sina sitä edellyttäneet. Koska liikennöitsijöiden toimintakulttuuri vaihtelee, ei 
kalusto kuitenkaan matkustajan kannalta ole aina täysin tyydyttävässä kunnossa. 



 
 
 47

Seminaarien keskusteluissa todettiin, että iäkäs bussi ei välttämättä ole huono 
bussi. Erityisesti bussin hyvyyteen tai huonouteen vaikuttaa liikennöitsijän päi-
vittäishuoltotoiminnan taso. 
 

Informaatio ja tiedotus 
 
JOKOLA-tutkimuksessa käytetyistä laatuteemoista erityisesti informaatio ja tie-
dotus muodostavat kokonaisuuden, jonka muutospotentiaali on suuri. Tähän vai-
kuttavat erityisesti sähköisten ja mobiilien informaatiosovellusten sekä niihin 
liittyvän paikannustekniikan yleistyminen. 
 
Paikannustekniikan kehittyminen ja sen monipuolinen hyödyntäminen ovat 
avainsana myös kaikkein tärkeimmän yksittäisen laatutekijän, eli luotettavuuden 
petraamisessa. Hyödyntämällä nykyaikaista paikannustekniikkaa voidaan mat-
kustajille tarjota selvästi aiempaa luotettavampaa reaaliaikaista matkustus- ja ai-
katauluinformaatiota. 
 

7.3 Kilpailutus ja laadun seuranta 
 
Kokonaislaadun parantamiseksi on tietyille laatutekijöille syytä asettaa vaati-
muksia mm. joukkoliikenteen järjestämisen yhteydessä tapahtuvassa kilpailu-
tuksessa. Kaikkia tekijöitä ei voida vaatimuslistalle ottaa, sillä niiden objektiivi-
nen ja tasapuolinen arviointi on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Sekä liikenteen 
järjestäjien että joukkoliikennepalvelujen tarjoajien on silti syytä tutustua kaik-
kiin JOKOLA-tutkimuksessa nousseisiin seikkoihin huolella. Erityisesti olisi 
tärkeää kiinnittää huomiota sellaisiin koetun kokonaislaadun tekijöihin, joita pa-
rantamalla matkustajatyytyväisyyttä voitaisiin epäsuorasti parantaa, vaikka ky-
seiseen laatutekijään ei kilpailutuksessa liittyisikään erityistä vaatimusta. Tällai-
sesta esimerkkinä mainittakoon kuljettajan huomaavaisuus, jopa ajotapa sekä 
vaunujen istuinmukavuus. Osin palkitseminen tapahtuu jo nykyisin mahdollisten 
asiakastyytyväisyystuloksista maksettavien bonusten / kannustimien kautta. 
 
Tärkeäksi koettua täsmällisyyttä ja luotettavuutta voidaan tulevaisuudessa seura-
ta vaivattomasti ajoneuvojen paikannuksen avulla. Sama tekniikka mahdollistaa 
luotettavuuden parantamisen mm. liikennevaloetuuksien avulla. Lisäksi sen pai-
kannustekniikan avulla voidaan suorittaa nopeusvalvontaa valituissa poikkileik-
kauksissa. 
  

Palkitseminen ja sakotus 
 
Niiltä osin kuin laatutekijöiden kehittyminen on mitattavissa joko objektiivisesti 
erilaisilla teknisillä mittareilla tai laadullisesti matkustajahaastatteluin, on toteu-
tunutta laatua valvottava. Parantuneesta laadusta sekä liikenteen järjestäjä että 
tuottaja voivat maksaa laatupalkkioita.  
 
Ajamatta jääneistä vuoroista tai aikataulustaan edellä tai jäljessä ajetuista vuo-
roista voidaan sakottaa. Toisaalta palkitseminen onnistumisesta on palvelun pa-
rantamisen motivoinnin kannalta mieluisampi vaihtoehto kuin sakotus. Palkit-
semisen ja sakottamisen on koskettava sellaisia laatutekijöitä, joihin liikennöitsi-



 
 
 48

jä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Siksi sanktioiden rinnalle on syytä kehit-
tää myös toimivia kannustinmalleja. 
 
Toisinaan liikenneympäristössä on ennalta odottamaton häiriö, nk. force major -
tilanne. Olennainen ratkaistava kysymys on, kuka tai mikä taho näissä tapauk-
sissa ratkaisee, voidaanko palvelun seurantajärjestelmään kirjautuneesta epä-
luotettavuudesta rankaista. Tällaisia tilanteita saattaa olla vuoden aikana useita 
ja eri laajuisia. Suppeimmillaan kyse voi olla väärinpysäköidystä autosta, jota ei 
raitiovaunulla voida ohittaa. Laajimmillaan kyse voi olla esimerkiksi talvimyrs-
kystä, jossa henkilöautoliikenne tukkii huonon sään takia kadut, vaikka bussit 
voisivat vielä hyvin kulkea lähes aikataulunsa mukaisesti, jos vain kadut olisivat 
vapaat. Luotettavuuden arvioinnin suhteen liikennöitsijöiden ja tilaajien on yh-
dessä määriteltävä, milloin lähtö tulkitaan myöhästyneeksi, milloin ajamatto-
maksi. 
 

Kuljettajan toiminnan seuranta 
 
Tutkimustulosten mukaan kuljettajan ajotavalla ja asiakaspalvelukyvyllä on 
merkittävä vaikutus koettuun kokonaislaatuun. Ajotavallaan kuljettaja vaikuttaa 
paitsi vaunussa koettuun mukavuuden tunteeseen ja ylipäänsä matkustajien te-
kemiin havaintoihin vaunun kuljettamisesta, myös ajetun vuoron luotettavuuteen 
ja vaunussa koettuun turvallisuuden ja sujuvuuden tunteeseen. Olennainen ky-
symys on, miten kouluttaa mahdollisimman hyviä kuljettajia ja miten löytää 
alalle mahdollisimman hyvin sopivia yksilöitä. On pohdittava, olisiko kuljettaji-
en koulutus syytä ottaa yhdeksi kilpailutuskriteeriksi. 
 
Seminaareissa esitettyjä avoimia kysymyksiä, joihin olisi hyvä löytää vastauksia 
uusien selvitysten ja kehittämishankkeiden myötä, olivat mm: 
• Miten hyvät kuljettajat saadaan pysymään alalla? 
• Miten sopivat henkilöt saadaan hakeutumaan alalle? 
• Miten voidaan valvoa, että kuljettajan toiminnalle asetetut ehdot täyttyvät? 
• Miten erityisen heikkoa palvelua tarjoaviin kuljettajiin pitäisi reagoida? 
• Voidaanko kuljettajakoulutuksesta antaa jo tarjouskilpailuvaiheessa lisäpis-

teitä, vai onko perustellumpaa palkita toteutuneesta palvelun laadusta? 
 
Kuljettajien ajotapaan on mahdollista vaikuttaa koulutuksen lisäksi uusien tek-
nisten seurantalaitteiden avulla. Rahastuslaitteista ja kuljettajan ajoneuvopäät-
teistä saatavaa tietoa pitäisi enemmän hyödyntää laaduntarkkailussa seuraamalla 
mm. vuorojen täsmällisyyttä ja mahdollisesti myös ajoneuvojen nopeuksia kriit-
tisissä poikkileikkauskohdissa. Nämä mahdollisuudet paranevat merkittävästi 
lähivuosina: paikannus- ja rahastusmenetelmillä sekä liikennevaloetuuksilla 
voidaan ohjata kuljettajaa ajamaan mahdollisimman pehmeästi ja aikataulun 
mukaisesti. Taloudellinen ajotapa ei ole hidas ajotapa, mutta usein se on pehmeä 
ja ennakoiva. Suurin osa matkustajista kokee tämän myönteisenä ja samalla lii-
kennöitsijä saa säästöjä polttoainekuluissa ja vaunujen kuluvissa osissa. 
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Kaluston kunto ja ikä 
 
Ajoneuvojen ikä ja tekniset vaatimukset ovat toinen keskeinen kysymys. Ajo-
neuvon kunto ja siisteys sekä modernit ominaisuudet kuten matalalattiaisuus 
vaikuttavat matkustajien kokemaan kokonaislaatuun – samoin istuinpaikkojen 
lukumäärä. Sen sijaan ajoneuvon moottoritekniikkaan liittyvät päästövaatimuk-
set jäänevät matkustajalle vieraiksi, vaikkakin ovat oleellisia mm. katujen ilman-
laadun liikenteen ympäristövaikutusten kannalta. 
 
Seminaarin yhteydessä pohdittiin, miksi kilpailutuksessa autoilta edellytetään 
tiettyä ikää. Ajatuksena esitettiin, että voitaisiin hyväksyä puolueeton taho, esi-
merkiksi katsastustoimisto, joka tarkistaisi iäkkäämpien bussien kunnon ja siis-
teyden tietyn iän jälkeen. Näin voitaisiin tarjota joustoa bussien ikävaatimuksiin 
ja saavuttaa mahdollisesti säästöjä liikenteen järjestämisessä. 
 

Tilaajat voivat teettää parempaa laatua 
 
Luotettavuuden ohella myös vuorovälin merkitys yksittäisenä laatutekijänä on 
JOKOLA-tutkimuksen mukaan suuri. Vuorovälejä voitaisiin lyhentää ja palve-
lua parantaa melko edullisesti erityisesti päiväliikenteessä, jossa palvelutarjon-
nan lisääminen olisi selvästi ruuhkaliikennettä edullisempaa. Näin saavutettai-
siin parempi linjasto ja tiheämpi vuoroväli ja vaikutettaisiin siten myönteisesti 
koetun kokonaislaadun kannalta tärkeimpään laatuteemaan. Asiantuntijasemi-
naarissa pohdittiin, että kaksiosaisten työpäivien vähentäminen saattaisi parantaa 
kuljettajien viihtyvyyttä ja siten välillisesti myös asiakaspalvelun laatua. 
 
Jotta kaiken aikaa muuttuviin odotuksiin ja palveluympäristön haasteisiin pys-
tyttäisiin vastaamaan mahdollisimman tehokkaasti, pitäisi yhteistyön tilaajien ja 
liikennöitsijöiden välillä olla nykyistä reagoivampaa ja vuorovaikutteisempaa. 
Lisäksi tehtävien liikennöintisopimusten pitäisi olla mm. liikennepalvelujen 
määrän suhteen sitovampia. Liikennöitsijöiden pitää voida luottaa, että heiltä 
sopimuskauden aikana ostettavien palvelujen määrä ei muutu kohtuuttomasti ja 
ennakoimattomasti. Näin myös liikennöitsijöiden mahdollisuudet kehittää toi-
mintaansa paranevat. Yksi liikennöitsijöiltä tullut ehdotus oli, ettei tilaajalla olisi 
ilman kompensaatiota nykyisen kaltaista liikenteen 20 % supistusoikeutta sopi-
muskauden aikana. Tämä vähentäisi epävarmuutta ja lisäisi liiketoiminnan tu-
loksen ennustettavuutta. 
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8 AUTOILU JA JOUKKOLIIKENNE – EI PELKÄSTÄÄN KOVIA EROJA 
 
”Joukkoliikenne on sosiaalinen platform – sitä pitäisi osata käyttää ilman vaikeuksia, ei 
niin, että matka katkeaa, koska ei osaa toimia. Hommaan solahtamista ei ole tehty kovin 
helpoksi.” (Laine ym. 2005.) 

 
8.1 Autoilukokemus ylittää rationalistisen näkökulman – joukkoliikenne on joukoille 

 
Kun liikennettä ajatellaan rationalistisesti1 vain ”matkana” tai ”paikasta toiseen 
pääsemisenä”, yksityisautoilun ja joukkoliikenteen vertailu näyttää mahdollisel-
ta. Voidaan kysyä, tehdäänkö joku tietty matka autolla vai bussilla. Joissakin ra-
jatuissa tapauksissa ja etenkin tilastollisen intressin johdattamana kysymys on 
toki mielekäs. Mutta jos ollaan kiinnostuneita liikenteessä liikkujan matkako-
kemuksesta, vertailun mielekkyys kärsii. Siksi on syytä käydä läpi yksityisen 
henkilöautoilun ja joukkoliikenteen käyttämisen kokemuksellisia ja symbolisia 
eroja. 
 
Autoilun lonkerot ulottuvat erittäin syvälle niin yksilön arjen kuin yhteiskunnal-
listen rakenteidenkin näkökulmasta. Yhteiskunnan tasolla autoilua valvoo, tukee 
ja ylläpitää huomattava määrä nimenomaan autoiluun keskittyneitä organisaati-
oita ja sosiaalisia instituutioita: omat julkisen hallinnon virastot ja liikelaitokset, 
omat vakuutukset, omat lait ja oma poliisi (liikkuva poliisi on jo vuosikymmeniä 
toiminut nimenomaan liikennettä valvovana tahona). Oma media (autolehdet, 
TV-ohjelmat, liikenneuutiset) ylläpitää tietynlaista julkista puhetapaa autoilusta. 
Tietyt tieteenalat ovat vahvasti sidoksissa juuri autoiluun (liikennetekniikka, -
psykologia, -lääketiede jne.). Autoissa on omat, vain tiettyyn automalliin, sopi-
vat varaosat, autolla on oma paikkansa pihalla, omat työpaikat, omat ammatti- ja 
työnantajajärjestöt (Suomen auto- ja liikenneklusterissa on n. 200 000 työpaik-
kaa), omat urheilulajit (monenlaiset kilpa- ja taito-ajot) sekä omat sosiaaliset 
hierarkiansa (esim. äskettäin ajokortin saanut nuorukainen vs. ulkomaan liiken-
teessä ajava ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja). (Toiskallio 1995.) 
 
Joukkoliikenne on nimensä mukaisesti suunnattu suurille joukoille, eikä siihen 
siksi etenkään mielikuvatasolla ole liitetty kovinkaan yksilöllisiä palveluita tai 
statusarvoa. Vaikka jokaisen matkustajan yksilöllisyyden korostaminen ja pön-
kittäminen ei joukkoliikenteessä onnistu yhtä helposti kuin yksityisautoilussa, 
on henkilökohtaisen matkustajakontaktin luominen ja sen ylläpito silti nykyään 
aiempaa helpompaa. Rekisteröidessään käyttämänsä matkakortin matkustaja 
luovuttaa myös osoitetietonsa joukkoliikennepalveluiden tilaajaorganisaatiolle. 
Matkustajan suostumuksella hänen osoitetietojaan voitaisiin käyttää erilaisista 
joukkoliikennepalveluista tiedottamiseen tai esimerkiksi jonkinlaisten kanta-
asiakasetujen mainostamiseen. 
 

                                                 
1 Rationalistinen = kaiken ratiolla eli järjellä selittäminen, vastakohtana kokemukseen perustuvalle selittämisel-
le. Rationalismi tulee erottaa rationaalisesta, järkeen perustuvasta mutta muitakin näkökulmia hyödyntävästä 
selittämisestä. Ks. laajemmin esimerkiksi http://en.wikipedia.org/wiki/Rationalism 
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Joukkoliikenne kilpailee matkustajista ympärivuotisesti erityisesti yksityisautoi-
lun kanssa. Tästä syystä on paikallaan analysoida tekijöitä, jotka tekevät autoi-
lusta ja auton omistamisesta erityisen haluttavaa. Näiden tekijöiden tunnistami-
nen on tärkeää, jotta joukkoliikennettä voitaisiin kehittää ja markkinoida omi-
naisuuksiensa puolesta todellisena vaihtoehtona yksityisautoilulle ja jotta tiedos-
tetaan ne rajat, joita joukkoliikenne ei pysty saavuttamaan tai joiden saavuttami-
nen ei ole korkeiden kustannusten vuoksi mielekästä. 
 

8.2 Omistaminen 
 
Autoilu ei ole vain ratkaisu matkatarpeisiin, vaan auton omistamiseen ja sen 
käyttöön liittyy myös kokemuksellisesti merkittäviä kunnian, häpeän välttämi-
sen ja mahdollisuuden tunteita. Oman auton merkki, malli ja hintaluokka ovat 
monelle menestyksen – tai väljemmin ottaen yhteiskunnallisen aseman mittarei-
ta: huomattava poikkeaminen yksilön tai kotitalouden tuloluokan ”mukaisesta” 
autosta vaatii jonkinlaisen selityksen. Tunnettuja selitystapoja ovat esimerkiksi 
1) ”autohullu” joka satsaa kaikki rahansa autoon, 2) työnsä vuoksi hyvin paljon 
ajava kaupparatsu tai muu vastaava, jolle katsotaan sopivaksi panostaa työympä-
ristöönsä. Toisaalta voi olla työnsä vuoksi nimenomaan huomiota herättämätön-
tä autoa tarvitsevia (3), kuten esimerkiksi monet pienyrittäjät, joiden on tärkeää 
olla herättämättä kateutta asiakkaidensa keskuudessa. Tällainen yleinen au-
tosidos on niin vahva, että tietyt ihmisryhmät käyttävät sitä aktiivisena sosiaali-
sen erottautumisen keinona. Esimerkiksi yliopiston professori tai joukkoliiken-
teestä tai kaupunkisuunnittelusta vastaava virkamies saattavat mielellään koros-
taa, kuinka vähän he autostaan välittävät. 
 
Auto on 1920-luvulta alkaen pyrkinyt sovittautumaan yhteiskunnan sosiaalisiin 
kerrostumiin. ”For every purse and purpose”, kuului General Motorsin slogan 
1920-luvulla, jonka perintönä edelleenkin puhumme autojen ”ylemmästä” ja 
”alemmasta” ”keskiluokasta”. Automaailmasta on tullut yhteiskuntaluokkien 
vastinpari. Yksilölle tuo luokittelupyrkimys tuottaa samalla myös mahdollisuu-
den tunteen: ”Ehkä vielä joskus minäkin pärjään elämässä paremmin ja siitä 
merkkinä minulla on hienompi auto.” Varsinkin käytettyjen autojen ostajalla on 
mahdollisuuksien kirjo: pitäisikö valita hienompi ja isompi, mutta vanhempi, vai 
pienempi ja vähemmän arvostettu, mutta uudempi malli. Valtaosa autonomis-
tuksesta sijoittunee näiden tunne- ja järkipainotteisten ääripäiden väliin. 
 
Keskustelussa moni saattaa väittää, että auto ei merkitse heille mitään ja koros-
taa asiaa välinpitämättömällä auton hoidolla. Mutta vaikka autoon ei kohdistet-
taisi suurta hoivaa tai muuta positiivista tunnelatausta, se tuottaa omistajalleen 
vähintäänkin tiettyjä vapauksia sekä monia merkittäviä velvoitteita. Vaivannäkö 
ja huolet luovat sidosta auton ja sen omistajan välille. Autoilu siis tarjoaa mo-
nenlaista mukavuutta, mutta omistajalleen myös paljon vaivaa ja huolta. Sekä 
hyvät että huonot merkitykset mahdollistavat ja muokkaavat autoilijoiden arki-
sia käytäntöjä, yleistä tietämystä, osaamisen ja osaamattomuuden tunteita. 
 
Joukkoliikenne tarjoaa periaatteessa samoja osaamisen ja osaamattomuuden tun-
teita ja rikkaita sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteita, mutta omistamiseen liit-
tyvien merkitysten puuttuminen ”keventää” joukkoliikenteen käytön kokonais-
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merkitystä. Ehkä juuri siksi autoiluun sitoudutaan voimakkaammin kuin joukko-
liikenteen käyttöön. Tässä mielessä, hiukan karrikoiden, voidaan sanoa, että 
joukkoliikenne todella tarjoaa ”vain matkan”. 
 
Koska auto omistusesineenä ja kokemuksellisena käyttötavarana on uppoutunut 
erittäin syvälle yhteiskunnan ja yksilön arjen rakenteisiin, ei ole mielekästä ver-
rata automatkaa joukkoliikennematkaan vain matka-ajan, saavutettavuuden tai 
matkan suorien kustannusten kautta.  
 

8.3 Miten tunnistaa ja tutkia sosiaalisuutta 
 
Pääasiassa autolla liikkuvien kokemukset joukkoliikenteen matkustajina ovat 
valaisevia, sillä "tulokkaat" katsovat aina ympäristöään eri silmin kuin vakituiset 
ja kokeneemmat käyttäjät. Autoilevat joukkoliikenteen satunnaiskäyttäjät eivät 
välttämättä kiinnitä ensisijaisesti huomiota perinteisiin laatukriteereihin, kuten 
ajankuluun, hintaan ja saatavuuteen tai saavutettavuuteen. Sen sijaan he koros-
tuneesti kiinnittävät huomiota joukkoliikennematkaan sosiaalisena tilanteena, 
sillä juuri sen suhteen joukkoliikenne poikkeaa dramaattisesti autoilusta: yksin 
tai korkeintaan perheensä kanssa ajava on joukkoliikenteessä a) toisen ihmisen 
kuljettamassa ajoneuvossa, jossa kaiken lisäksi on b) paljon vieraita ihmisiä. 
 
Muiden matkustajien tuottama sosiaalinen kokemus jättää eräänlaisen aukon pe-
rinteisiin joukkoliikenteen laatua kuvaaviin kriteeristöihin tai teemoihin. Sellai-
senaan sosiaalisuuden merkityksen tai toteutuneisuuden mitattavuus edellyttäisi 
markkinatutkimuksesta tuttua laaja-alaista ja toistuvaa mystery shopping -
tyyppistä seurantaa, jossa tutkijat tekeytyvät tiettyä roolia vetäviksi ja tietystä 
näkökulmasta matkaa katsoviksi matkustajiksi. Riittävän pitkällä aikavälillä riit-
tävän monessa toisistaan poikkeavassa tilanteessa toteutettuna mystery shopping 
-menetelmän tuloksena olisi uudenlainen, kvalitatiivinen ”aikasarja” matkako-
kemuksista. Tätä menetelmää voisi kutsua vaikkapa nimellä mystery traveling, 
ja yksittäistä tutkijaa nimellä mystery passenger. Mystery shopping terminä ei 
ole koskaan kääntynyt sujuvasti suomeksi, vaikka markkinatutkijat ovat täällä-
kin käyttäneet menetelmää jo vuosikymmeniä. Sen sijaan joukkoliikenneversio 
menetelmästä kääntyisi suomeksi luontevasti: haamumatkustus ja -matkustaja, 
miksei myös testimatkustus ja -matkustaja. 
 
 

8.4 Autoilija seuraa kuljettajaa 
 
Laadullisen matkustaja-aineiston syvempi analyysi tuottaa mielenkiintoisia tu-
loksia, jotka on syytä asettaa rationaalisen kustannus- ja aikatietoisuuden rinnal-
le, kun mietitään joukkoliikenteen koettua laatua ja edelleen matkustajien sitou-
tumista tiettyyn liikennemuotoon. Esimerkiksi tämän raportin liitteenä olevan 
Liikenneakatemia-aineiston eli TKK:n liikennetekniikan opiskelijoilla teetetyn 
ryhmäkeskustelun ja ideointi-istunnon voidaan ajatella tuovan esiin erityisen 
joukkoliikennemyönteisiä näkemyksiä (liite 3). 
  
Siinä missä autoilijat kiinnittivät heitä käsitelleessä tutkimuksessa (Laine ym. 
2005) huomiota kuljettajan tapaan ajaa autoaan ja kuljettaa heitä itseään sen 



 
 
 54

mukana, opiskelijat viittasivat kuljettajien vaikeisiin työoloihin, hankaliin asiak-
kaisiin jne. Opiskelijaryhmät siis korostivat kulttuurista ymmärrystään, eli sym-
bolista “läheisyyttään” kuljettajiin. Toisin sanoen, vaikka he eivät aina ymmär-
täisikään, saati hyväksyisi yksittäisen kuljettajan käytöstä, he kuitenkin pyrkivät 
hakemaan toiminnalle jonkinlaista hyväksyvää selitystä ja ajattelevat vaikkapa 
kuljettajan raskaita työoloja. Tältä osin voisi olettaa myös säännöllisten joukko-
liikenteen käyttäjien asettuvan useimmiten kuljettajan puolelle ja pyrkivän kat-
somaan tilanteita kuljettajan näkökulmasta muun ajoneuvoliikenteen seassa (kts. 
kappale 4.2 ”Matkakokemus”). 
 
Ilmiö on tuttu myös taksin ammattikulttuurissa: paljon taksia käyttävät (samoin 
kuin paljon joukkoliikennettä käyttävätkin) osaavat tarvittaessa nostaa esille 
useita ongelmakohtia. Pääosin he koettavat kuitenkin katsoa asioita myös kuljet-
tajan näkökulmasta. Joissakin tapauksissa jopa niin paljon, että taksinkuljettajat 
kokevat tämän kiusalliseksi tungetteluksi omalle ammatilliselle alueelleen. 
(Toiskallio 1996.) 
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9 LIIKENTEESSÄ LIIKKUMISEN MERKITYS YKSILÖLLISTYVÄN MORAALIN 
AIKAKAUDELLA 

 
9.1 Modernista jälkimoderniin aikaan 

 
Joukkoliikenteen yhteiskunnallisen roolin tarkastelu on tavallisesti ymmärretty 
sen yhteiskunnallisten vaikutusten arviointina, millä puolestaan on totuttu tar-
koittamaan pääasiassa liikenne- ja yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia. Asiaa on 
syytä käsitellä myös toisesta näkökulmasta: nykyaikaisen kaupunkilaisen seka-
käyttäjän ajatusmaailman kannalta. 
 
Yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa on jo toistakymmentä vuotta vaikuttanut 
vahvasti ajatussuuntaus, joka katsoo 1900-lukua hallinneen modernin aikakau-
den kääntyneen suunnilleen 1980-luvun aikana ns. jälkimoderniksi. Tällä tarkoi-
tetaan, että yhteiskunnallinen huomio kiinnittyy enemmän kulutuksen tyyleihin 
ja aineettomiin hyödykkeisiin kuin teollisuuden ja tuotannon ongelmiin – vaikka 
modernin ajan elementit, mm. teollisuustuotanto, eivät ilmiöinä sinänsä mihin-
kään häviäisikään. Lisäksi jälkimoderneille virtauksille on ominaista, että yhden 
johtavan yhteiskuntaelämää ja kansalaisten arvomaailmaa ohjaavan ideologian 
sijasta on lukuisia erilaisia arvomaailmoja, jotka eivät välttämättä edes kilpaile 
keskenään. Kilpailu olisi turhaa, koska kukaan ei enää usko, että yksi ideologia 
voisi ratkaista kaikki ongelmat. Yksilön kannalta oleellinen muutos modernista 
jälkimoderniin siirryttäessä on vapauden ja vastuun uudenlainen suhde. Tällä on 
merkittävä vaikutus myös kulkutapavalintoihin. 
 

9.2 Henkilökohtaisen vapauden ja vastuun suhde 
 
Modernina aikana (Suomessa keskituloisen ihmisen elämässä noin 1950-1980-
luvut) ihanteellinen elämänura saattoi olla melko selkeä, esimerkiksi tietyn yh-
teiskuntaluokan mukaisen koulutuksen tuloksena elämänmittainen työrupeama 
samassa ammatissa ja ammatin mahdollistama asumismuoto ja kaupunginosa. 
 
Jälkimodernina aikana (Suomessa 1980-luvun lopulta) elämänolosuhteet ovat 
alkaneet moninaistua ja kunniallisia elämänuran mahdollisuuksia on enemmän, 
mutta samalla epävarmuus lisääntyy. Informaatiokanavia on yhä enemmän. Uu-
det asiantuntija-ammattikunnat (esim. laihdutus- ja terveysasiantuntijat, tera-
peutit ym. visionäärit) tuottavat yhä enemmän elämänohjeita ja riskitietoisuutta 
omilla sektoreillaan, mutta kukaan ei enää voi, eikä siksi yritäkään viitata yhteen 
kokonaisvaltaiseen hyvän elämän malliin, saati määrittää sitä tarkasti. Erilaisten 
harrastusten (esim. lukuisat urheilulajit, kulttuuri, arkiharrasteet, kuten sisusta-
minen tai ruuanlaitto jne.) määrä on lisääntynyt. Elämäntavasta ja -tyylistä on 
tullut yhä enemmän joukko jatkuvia valintakysymyksiä ja tyylillisiä hienosäätö-
jä. (ks. esim Beck – Giddens – Lash 1994.) 
 

9.3 Reflektiivinen liikkuminen (=loputon omien kulkutapavalintojen arviointi) 
 
Vastaavasti myös (kaupunki)liikenteessä liikkumisessa on enemmän vaihtoehto-
ja ja matkoissa enemmän pituutta. Yhä useammalla on halutessaan varaa autoi-
luun. Samalla ainakin suurissa kaupungeissa joukkoliikenteen tarjonta on voinut 
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parantua. Joukkoliikenteen käyttö ei ole välttämättä varattomuuden merkki. 
Joukkoliikenteen käyttö voi olla elämäntavallinen kysymys, esimerkiksi yksi 
merkki ympäristöystävällisestä ajattelutavasta. Joinakin päivinä arjen pyöritys 
saattaisi helpottua tai toimintamahdollisuudet parantua ratkaisevasti, jos kulku-
muotovalinta sinä päivänä olisikin henkilöauto. Toisaalta, kunto kohenisi jos 
menisikin polkupyörällä. Pyöräilyvaihtoehdossa vaihtovaatteet pitäisi kuitenkin 
miettiä ihan uudelta pohjalta, varsinkin jos on asiakastapaamisia sinä päivänä. 
Yksilö pohtii: ”Entäpä jos… jne.”  
 
Kulkutapapohdiskelu voi olla päivittäistä, risteillen moraalisten (sosiaalisesti 
hyväksyttyjen), käytännöllisten (rationaalisen arjen logistiikan) ja tyylillisten 
(muoti, henkilökohtaiset imagolliset kriteerit) kriteerien välimaastossa. 
 
Reflektiivinen liikkuminen ei tarkoita rationaalista ratkaisua jossa tietyt tavoit-
teet toteutetaan tietyin keinoin. Sen sijaan käsite viittaa moraalisten, käytännöl-
listen ja tyylillisten kriteerien lähtökohtaisten painoarvojen ”kelaamiseen” 
omassa päätöksenteossa. ”Kelaamisen” loputtomuus tarkoittaa, että lopullista 
päätöstä ei koskaan tehdä. Arviointia ja pohdiskelua saatetaan jatkaa joko kysei-
sen matkan tai esimerkiksi kokonaisen päivän osalta vielä kulkutapavalinnan te-
kemisen jälkeenkin. Jos innokkaana pyöräilijänä ja pyöräilyn puolestapuhujana 
tunnettu toimihenkilö tuleekin töihin jonain päivänä autolla, hän saattaa kokea 
välttämättömäksi selitellä asiaa työtovereilleen. Kun ”kelaaminen” ei lopu, saat-
tavat pienetkin olosuhdemuutokset heilauttaa yksittäisiä kulkutapa- ja erityisesti 
reittivalintoja. 
 
Reflektiivisen liikkumisen käsite on erotettava reitin tai vaikkapa matkaketjuun 
liitettävien kulkutapojen optimoinnista. Optimointi on eritasoinen käsite. Se voi 
olla esimerkiksi osa reflektiivisen liikkujan ajattelua. Reflektiivinen liikkuja voi 
pyrkiä optimaalisiin matkaketjuihin sen jälkeen, kun on tehnyt kulkutapapäätök-
sen kyseisen päivän osalta.  
 
Tässä mielessä joukkoliikenne on oleellinen osa kaupunkilaisen jatkuvia elä-
mäntavallisia valintoja. Erityisesti mietittäessä matkustajasegmenttejä ym. koh-
deryhmäluokituksia on syytä korostaa, että vaikka moni tekeekin melko pysyviä 
kulkumuotovalintoja esimerkiksi työmatkojensa suhteen joukkoliikenteen ja 
henkilöauton välillä, on myös paljon niitä, joille valinta on ajankohtainen kaiken 
aikaa. Edellä kuvatun perinteisen näkökulman mukaan lähinnä "sekakäyttäjiksi" 
(Voltti, Karasmaa 2006) nimetyn ihmisjoukon ajatusmaailmaa voi ymmärtää nk. 
reflektiivisenä liikkumisena ja -liikkuvuutena. Reflektiivinen liikkuja tekee pait-
si logistisesti rationaalisia, myös moraalisia ja tyylillisiä valintoja ja ratkaisuja. 
Valintojen elementit voivat olla suhteellisen pysyviä, mutta valintakriteerit voi-
vat vaihdella tilannekohtaisesti. 
 
Reflektiivisen liikkujan käsite avaa aivan uuden näkökulman yksilöllisiin lii-
kennemuotovalintoihin. Jo arkikokemus kertoo, että kulkutapavalinta ei aina ole 
kovin rationaalinen tapahtuma, mutta liikennetutkimuksessa saati joukkoliiken-
teen suunnittelussa ei ole ollut muutakaan lähestymistapaa asiaan. Reflektiivisen 
liikkujan käsite tuo logistisesti rationaalisen kriteeristön rinnalle sosiaalisen ra-
tionaliteetin käsitteistöä. Se mm. helpottaa perinteistä ”järki-” ja ”tunne-
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”ratkaisujen erottelua, joka monesti ei selitä käyttäytymistä kovinkaan tyhjentä-
västi.  
 
Reflektiivinen liikkuminen on nostettu esiin JOKOLA-tutkimuksessa, mutta kä-
sitteen tarkempi jäsennys edellyttäisi pelkästään siihen keskittyvää tutkimusta. 
Joka tapauksessa on selvää, että joukkoliikennetutkimuksen ja markkinoinnin 
strategisessa suunnittelussa on syytä ottaa huomioon kulkutapaansa päiväkohtai-
sesti vaihtelevat ja tuota vaihtelua pohtivat matkustajat. 
 

9.4 Liian hyvää ei voi laskuttaa 
 
Joukkoliikenteen haaste on kyetä ylittämään sille asetetut vaatimukset (miten ja 
kuka ne sitten määritteleekään), tarjota jotakin ”luksusta”, ylimääräistä. Se voi 
näkyä asiakaspalveluna, materiaalivalintoina tai esimerkiksi yleisenä kaluston 
”uutuutena”. Hankaluus on siinä, että tällainen ylimääräisyys ei julkisluontoise-
na palveluna tuota suurta voittoa, kuten toisinaan yksityisautojen kaupassa, vaan 
se vain ikään kuin pitää nenän vedenpinnan yläpuolella. Siitä ei voida kaupunki-
liikenteen laajasti jaetun nykynäkemyksen mukaan ottaa (etukäteen) korkeam-
paa hintaa, vaan hyöty näkyy (toivottavasti, ja hitaasti) joukkoliikenteen kasva-
vana tai ennallaan pysyvänä kulkutapaosuutena. 
 
Kilpailu-metaforaa käytetään mielellään puhuttaessa joukkoliikenteen yhteis-
kunnallisesta asemasta. Kilpailu-metaforan käyttö on luonteva osa joukkoliiken-
teen yleisen organisoinnin ja liikenteen hoidon vähittäistä imagosiirtymää viran-
omaistoiminnasta vapailla markkinoilla tapahtuvaksi palveluksi. 
 
Voidaan perustellusti kysyä, onko joukkoliikenteen mielekästä taistella yksityis-
autoilua ja etenkin sen markkinointia vastaan sen omilla aseilla − joita yksityis-
autoilun markkinointi on hionut toistasataa vuotta. Yksityisautoilu on onnistunut 
kiinnittymään yhdeksi markkinatalousyhteiskunnan perustoiminnoksi ja symbo-
liksi, kun taas joukkoliikenne on assosioitunut suurten kaupunkien viranomais-
ten tai niiden ja valtion yhdessä tukemaksi yleishyödylliseksi toiminnaksi.  
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10 URBANISMI JA JOUKKOLIIKENNE 
 
Joukkoliikenteen ja kaupunkilaisuuden suhdetta eritellään tässä kaupunkisosio-
logisesta näkökulmasta. ”Lähtötietona” on pääosin yhdyskunta- mutta myös joi-
denkin liikennesuunnittelijoiden keskustelu urbanismista. Tässä esitettävät urba-
nismin kriteerit ja luonnehdinnat on koottu loppusyksyllä 2005 Helsingin kau-
punkisuunnitteluvirastossa pidetyn Kaupunki ja auto -seminaarin jälkeen illalla 
pidetyssä keskustelutilaisuudessa, jossa koottiin yhteen seminaarin aiheita. Osal-
listujilta kysyttiin mm.:”Mitä oikeastaan tarkoittaa aito urbanismi?”, käsite, jota 
käytettiin usein seminaaripäivän puheenvuorojen sivulauseissa. Tilaisuuteen 
osallistui kolmisenkymmentä kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun kanssa te-
kemisissä olevaa asiantuntijaa. 
 
Joukkoliikenteen läsnäolo ilmiönä ja kokemuksena korostui kaupunkisuunnitte-
lun asiantuntijoiden urbanismi-keskustelussa. Joukkoliikenteen käyttötilanne 
tarjoaa matkustajalle urbaanin tilanteen. Hän kohtaa tai on läsnä muiden, pääasi-
assa hänelle tuntemattomien ihmisten kanssa tilanteessa, jossa jokaisella on 
omat joskin muiden kanssa sangen samanlaiset pyrkimykset liikkua kohti mää-
ränpäätä. Voidaan esittää tulkinta, jonka mukaan keskiaikaisen kaupungin ihan-
teen taustalla on mm. ihmisten, kulkijoiden, satunnaisten kohtaamisten ja niihin 
liittyvien pienten, epämiellyttävien tai ilahduttavien yllätysten korostunut mah-
dollisuus. Se realisoituu tiiviisti rakennetussa ympäristössä, jota verrataan mo-
derniin, toiminnoiltaan eriytettyyn ja steriiliin kaupunkiin.2 Tämä ei tietenkään 
tarkoita, että käytännössä pitäisi luoda keskiaikaisen sekava kaupunkirakenne, 
jotta joukkoliikennettä käytettäisiin enemmän. Erilaisten ihmisten ja asioiden 
sekoittaminen ja sitä tukevat tiiviit fyysiset asetelmat tuntuvat vain olevan halut-
tuja. Vastaavasti, joukkoliikenteen urbaanisuus vaikuttaa olevan yksi kaupunki-
laisen joukkoliikenteen kriteeri. Ajatuskulun ilmeisen kehämäisyyden ei pidä 
antaa peittää kokemuksen itseään vahvistavaa merkityksellisyyttä: urbaania 
joukkoliikennettä (esim. raitiovaunut ja metro) esiintyy vain kaupungissa ja juu-
ri siksi joukkoliikenne tarjoaa keskeisen urbaanin kokemuksen. Kun urbaanisuus 
koetaan myönteiseksi arvoksi, samoin kuin joukkoliikenne, ne vahvistavat toi-
nen toisiaan. 
 

Bussin ja raitiovaunun sosiaalis-tilallinen käyttökokemus 
 
Raitiovaunu on osa helsinkiläistä kaupunkikulttuuria, johon liittyy jopa eräänlai-
sia urbaanisromanttisia piirteitä. Yksi syy tähän on varmasti raitiovaunussa mat-
kustavien välinen ”urbaani sosiaalisuus”. Ratikassa matkustettaessa ihmisiä tu-
lee ja menee, katseet kohtaavat lyhyesti, ollaan fyysisesti lähekkäin ja ennen 
kaikkea psyykkinen etäisyys on mahdollista säilyttää suunnilleen haluamallaan 
tavalla, usein etäisenä. On siis tärkeää, että kuka tahansa saattaa tulla vastaan 
(Mäenpää 2005). Periaatteessa siis olisi mahdollisuus ottaa kontaktia muihin 
ihmisiin, mutta todellisuudessa se tehdään lähinnä poikkeustapauksissa. Hiljai-
suuden muuri murretaan, kun matkustajia yhdistää jokin ulkoinen uhka tai hait-
ta, esimerkiksi junan suunnittelematon seisahtuminen. Edelleen joukkoliiken-
nematkustajien keskuudessa on moraalista sisäistä kritiikkiä, joka perinteisesti 

                                                 
2 Uuden ajan kehitysorientoituneet aallot 1700-luvulta lähtien, niiden mukana modernisaatio 1900-luvulla, ovat 
herättäneet erilaisia romanttisia vastaliikkeitä, joista keskiaikaisuuden ihailu on yksi juonne. 
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ilmenee mm. kritiikkinä ”maalaisen” liiallista tuttavallisuutta muita matkustajia 
kohtaan. Tämän nykyversiona voidaan pitää yksityisasioiden ”julkista” käsitte-
lyä kännykässä. (Kopomaa 2000, Weilenmann – Leuchovius 2004.) 
 

 
Kuva 13 Raitiovaunuja Helsingin keskustassa (kuva: Lauri Pitkänen, WSP LT-Konsultit Oy). 

Kaupunkibussin sisätilassa voisi olettaa vallitsevan samat sosiaalis-tilalliset pe-
riaatteet kuin raitiovaunussakin. Erot ovat kuitenkin huomattavat. Bussinkuljet-
tajalla tuntuu olevan raitiovaunun kuljettajaa vahvempi rooli suhteessa matkus-
tajiin, he kokevat olevansa juuri tämän bussinkuljettajan kyydissä, joka ajaa 
”tuolla lailla” ja kohtaa matkustajat ”tällä lailla” (lähde:  Kalle Toiskallion väi-
töskirja-aineisto 1997).  
 
Raitiovaunun käytön urbaania vaikutelmaa tukee luonnollisesti myös niiden lii-
kennöintialue. Reitit kulkevat lähes pelkästään kantakaupungissa ja lisäksi usein 
sen verran hitaasti, että korkeista ikkunoista näkee hyvin katuvalojen kajon va-
laisemat rakennukset. Oma ajorata ja pyörien sijoitus suhteessa runkoon lienevät 
osasyy raitiovaunujen busseja puhtaampiin ikkunoihin. Bussin likaisempien ik-
kunoiden läpi tienvarren näkymät ovat usein paljon utuisemmat. Vaikka ikkunat 
olisivatkin kirkkaat, tienvarren maisemat matkalla lähiöön ovat usein vähemmän 
urbaanit ja heikommin valaistut. 
 
Vaikka raitiovaunuihin suhtaudutaan pääosin myönteisesti, ei raitiovaunu ole it-
sestään selvä valinta, jos samaan suuntaan menee bussikin. Tarve ja hetki mää-
räävät kulkutapavalinnan. Romantisoivat mielipiteet, arvostukset ja kokemuk-
setkin voivat elää rinnan arkisen kiireen kanssa, kun halutaan päästä mahdolli-
simman nopeasti kantakaupungin laidalta toiselle. Kuten aiemmin kuvattiin, ref-
lektiivisen liikkuvuuden (reflective mobility) näkökulman perusteella, kokematta 
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välttämättä mitään ristiriitaisuutta, nykyihminen voi suhtautua myönteisesti ra-
tikkaan - ja ottaa silti bussin.  
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LIITE 1: Parivertailukuvia AHP-kyselystä 
 
Oheisessa taulukossa on kuvattu tässä liitteessä esitettyjen parivertailujen sisäl-
tö. Otoksen koko on ilmaistu pääsääntöisesti kahden luvun välisen arvona. 
Otoskoko vaihtelee sen mukaan, kuinka moni vastaaja on läpäissyt AHP-
menetelmän mukaisen luotettavuusarvon 0,2. 

 
Indeksi Kuvaus sisällöstä   Otoksen koko 
A Kaikki luotettavat vastanneet  880 
B Kaikki luotettavat vastanneet  880 
 Kaikki vastanneet   1680 
 
Huom! Kaikki alla olevat vertailut (C-J) on tehty luotettavuusarvon 0,2 läpäisseellä aineistol-
la. 
 
C Helsinki    394 
 Espoo ja Vantaa   116 
 PKS kehyskunnat (huom. otos huomattavan pieni) 14 
 Kuopio    212 
 Oulu    88 
D Naiset    593 
 Miehet    287 
E alle 18-vuotiaat (huom. otos huomattavan pieni) 22 
 18-34-vuotiaat   341 
 35-54-vuotiaat   401 
 55-64-vuotiaat   113 
 yli 64-vuotiaat (huom. otos huomattavan pieni) 3 
F Autottomat naiset, päivittäiskäyttäjät, kausilippu 214 
 Autolliset miehet, harvoin käyttävät, kertalippu 45 
G Käyttää joukkoliikennettä päivittäin  495 
 Käyttää joukkoliikennettä viikoittain  163 
 Käyttää joukkoliikennettä kuukausittain  81 
 Käyttää joukkoliikennettä harvemmin  138 
H Käyttää joukkoliikennettä ainakin työmatkoihin 640 
 Käyttää joukkoliikennettä, mutta ei työmatkoihin 295 
I Kausilippu    419 
 Opiskelijakausilippu   92 
 Arvo- tai sarjalippu   172 
 Kertalippu    197 
J Luottamushenkilöt   37 
 Tavalliset vastaajat   836 

JOKOLA ohjausryhmä   7 
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A2 
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Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus

Järjestyksenvalvonta

Kuljettajan ajotapa

Sosiaalisuus ja jutustelu

Yksityisyys ja oma rauha

Erityistarpeiden huomioon ottaminen

Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus

Esteettömyys

Istuinmukavuus

Istuinpaikkojen saatavuus

Siisteys

Virikkeellisyys

Esteettömyys

Sääsuoja

Siisteys

Liityntäpysäköinti

Naiset
Miehet

Matkakokemus

Linjasto, vuoroväli, 
luotettavuus, matka-
aika

Informaatio, tiedotus

Asiakaspalvelu

Matkustajien välinen 
kanssakäyminen

Liikennöintikalusto

Pysäkit, asemat, 
terminaalit
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E1 
 

LAATUTEEMAT (yhteensä 100%)

8 %

27 %

12 %

14 %

4 %

19 %

16 %

6 %

32 %

14 %
13 %

5 %

16 % 15 %

6 %

30 %

12 %
13 %

5 %

17 %
16 %

6 %

28 %

12 %
13 %

6 %

17 % 17 %

4 %

20 %

14 %

17 %

6 %

18 %

22 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

Matkakokemus Linjasto, vuoroväli,
luotettavuus, matka-aika

Informaatio, tiedotus Asiakaspalvelu Matkustajien välinen
kanssakäyminen

Liikennöintikalusto Pysäkit, asemat, terminaalit

alle 18-vuotiaat (huom. otos huomattavan pieni)
18-34-vuotiaat
35-54-vuotiaat
55-64-vuotiaat
yli 64-vuotiaat (huom. otos huomattavan pieni)
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E2 
 

LAATUTEKIJÖIDEN PAINOARVOT TEEMOITTAIN (100% / teema)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

Sujuvuuden tunne

Turvallisuuden tunne

Tunnelma ajoneuvossa

Osaamisen tunne

Linjaston kattavuus

Luotettavuus, aikataulussa pysyminen

Matka-aika

Vuoroväli

Ajoneuvoissa sähköisenä

Painotuotteina

Internetissä, mobiililaitteissa

Häiriötiedotus

Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus

Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus

Järjestyksenvalvonta

Kuljettajan ajotapa

Sosiaalisuus ja jutustelu

Yksityisyys ja oma rauha

Erityistarpeiden huomioon ottaminen

Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus

Esteettömyys

Istuinmukavuus

Istuinpaikkojen saatavuus

Siisteys

Virikkeellisyys

Esteettömyys

Sääsuoja

Siisteys

Liityntäpysäköinti

Matkakokemus

Linjasto, vuoroväli, 
luotettavuus, matka-
aika

Informaatio, tiedotus

Asiakaspalvelu

Matkustajien välinen 
kanssakäyminen

Liikennöintikalusto

Pysäkit, asemat, 
terminaalit

alle 18-vuotiaat (huom. otos huomattavan pieni)
18-34-vuotiaat
35-54-vuotiaat
55-64-vuotiaat
yli 64-vuotiaat (huom. otos huomattavan pieni)

61 %
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E3 
 

LAATUTEKIJÖIDEN VÄLINEN PAINOARVOVERTAILU (painoarvot yhteensä 100%)

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 %

Sujuvuuden tunne

Turvallisuuden tunne

Tunnelma ajoneuvossa

Osaamisen tunne

Linjaston kattavuus

Luotettavuus, aikataulussa pysyminen

Matka-aika

Vuoroväli

Ajoneuvoissa sähköisenä

Painotuotteina

Internetissä, mobiililaitteissa

Häiriötiedotus

Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus

Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus

Järjestyksenvalvonta

Kuljettajan ajotapa

Sosiaalisuus ja jutustelu

Yksityisyys ja oma rauha

Erityistarpeiden huomioon ottaminen

Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus

Esteettömyys

Istuinmukavuus

Istuinpaikkojen saatavuus

Siisteys

Virikkeellisyys

Esteettömyys

Sääsuoja

Siisteys

Liityntäpysäköinti

alle 18-vuotiaat (huom. otos huomattavan pieni)
18-34-vuotiaat
35-54-vuotiaat
55-64-vuotiaat
yli 64-vuotiaat (huom. otos huomattavan pieni)

Matkakokemus

Linjasto, vuoroväli, 
luotettavuus, matka-
aika

Informaatio, tiedotus

Asiakaspalvelu

Matkustajien välinen 
kanssakäyminen

Liikennöintikalusto

Pysäkit, asemat, 
terminaalit
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F1 
 

LAATUTEEMAT (yhteensä 100%)

6 %

31 %

13 % 13 %

5 %

16 % 16 %

8 %

29 %

11 %
13 %

5 %

17 %
16 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

Matkakokemus Linjasto, vuoroväli,
luotettavuus,
matka-aika

Informaatio,
tiedotus

Asiakaspalvelu Matkustajien
välinen

kanssakäyminen

Liikennöintikalusto Pysäkit, asemat,
terminaalit

Autottomat naiset, päivittäiskäyttäjät, kausilippu
Autolliset miehet, harvoin käyttävät, kertalippu
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F2 
 

LAATUTEKIJÖIDEN PAINOARVOT TEEMOITTAIN (100% / teema)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Sujuvuuden tunne

Turvallisuuden tunne

Tunnelma ajoneuvossa

Osaamisen tunne

Linjaston kattavuus

Luotettavuus, aikataulussa pysyminen

Matka-aika

Vuoroväli

Ajoneuvoissa sähköisenä

Painotuotteina

Internetissä, mobiililaitteissa

Häiriötiedotus

Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus

Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus

Järjestyksenvalvonta

Kuljettajan ajotapa

Sosiaalisuus ja jutustelu

Yksityisyys ja oma rauha

Erityistarpeiden huomioon ottaminen

Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus

Esteettömyys

Istuinmukavuus

Istuinpaikkojen saatavuus

Siisteys

Virikkeellisyys

Esteettömyys

Sääsuoja

Siisteys

Liityntäpysäköinti

Autottomat naiset, päivittäiskäyttäjät, kausilippu
Autolliset miehet, harvoin käyttävät, kertalippu

Matkakokemus

Linjasto, vuoroväli, 
luotettavuus, matka-
aika

Informaatio, tiedotus

Asiakaspalvelu

Matkustajien välinen 
kanssakäyminen

Liikennöintikalusto

Pysäkit, asemat, 
terminaalit
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F3 
 

LAATUTEKIJÖIDEN VÄLINEN PAINOARVOVERTAILU (painoarvot yhteensä 100%)

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 %

Sujuvuuden tunne

Turvallisuuden tunne

Tunnelma ajoneuvossa

Osaamisen tunne

Linjaston kattavuus

Luotettavuus, aikataulussa pysyminen

Matka-aika

Vuoroväli

Ajoneuvoissa sähköisenä

Painotuotteina

Internetissä, mobiililaitteissa

Häiriötiedotus

Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus

Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus

Järjestyksenvalvonta

Kuljettajan ajotapa

Sosiaalisuus ja jutustelu

Yksityisyys ja oma rauha

Erityistarpeiden huomioon ottaminen

Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus

Esteettömyys

Istuinmukavuus

Istuinpaikkojen saatavuus

Siisteys

Virikkeellisyys

Esteettömyys

Sääsuoja

Siisteys

Liityntäpysäköinti

Autottomat naiset, päivittäiskäyttäjät, kausilippu
Autolliset miehet, harvoin käyttävät, kertalippu

Matkakokemus

Linjasto, vuoroväli, 
luotettavuus, matka-
aika

Informaatio, tiedotus

Asiakaspalvelu

Matkustajien välinen 
kanssakäyminen

Liikennöintikalusto

Pysäkit, asemat, 
terminaalit
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G1 
 

LAATUTEEMAT (yhteensä 100%)

6 %

32 %

13 % 13 %

5 %

17 %
16 %

6 %

30 %

13 % 13 %

5 %

17 %
16 %

7 %

31 %

13 %
14 %

5 %

15 %
16 %

7 %

27 %

13 %
14 %

5 %

17 % 17 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

Matkakokemus Linjasto, vuoroväli,
luotettavuus, matka-aika

Informaatio, tiedotus Asiakaspalvelu Matkustajien välinen
kanssakäyminen

Liikennöintikalusto Pysäkit, asemat, terminaalit

Käyttää joukkoliikennettä päivittäin
Käyttää joukkoliikennettä viikoittain
Käyttää joukkoliikennettä kuukausittain
Käyttää joukkoliikennettä harvemmin
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G2 
 

LAATUTEKIJÖIDEN PAINOARVOT TEEMOITTAIN (100% / teema)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

Sujuvuuden tunne

Turvallisuuden tunne

Tunnelma ajoneuvossa

Osaamisen tunne

Linjaston kattavuus

Luotettavuus, aikataulussa pysyminen

Matka-aika

Vuoroväli

Ajoneuvoissa sähköisenä

Painotuotteina

Internetissä, mobiililaitteissa

Häiriötiedotus

Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus

Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus

Järjestyksenvalvonta

Kuljettajan ajotapa

Sosiaalisuus ja jutustelu

Yksityisyys ja oma rauha

Erityistarpeiden huomioon ottaminen

Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus

Esteettömyys

Istuinmukavuus

Istuinpaikkojen saatavuus

Siisteys

Virikkeellisyys

Esteettömyys

Sääsuoja

Siisteys

Liityntäpysäköinti

Matkakokemus

Linjasto, vuoroväli, 
luotettavuus, matka-
aika

Informaatio, tiedotus

Asiakaspalvelu

Matkustajien välinen 
kanssakäyminen

Liikennöintikalusto

Pysäkit, asemat, 
terminaalit

Käyttää joukkoliikennettä päivittäin
Käyttää joukkoliikennettä viikoittain
Käyttää joukkoliikennettä kuukausittain
Käyttää joukkoliikennettä harvemmin
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G3 
 

LAATUTEKIJÖIDEN VÄLINEN PAINOARVOVERTAILU (painoarvot yhteensä 100%)

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 %

Sujuvuuden tunne

Turvallisuuden tunne

Tunnelma ajoneuvossa

Osaamisen tunne

Linjaston kattavuus

Luotettavuus, aikataulussa pysyminen

Matka-aika

Vuoroväli

Ajoneuvoissa sähköisenä

Painotuotteina

Internetissä, mobiililaitteissa

Häiriötiedotus

Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus

Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus

Järjestyksenvalvonta

Kuljettajan ajotapa

Sosiaalisuus ja jutustelu

Yksityisyys ja oma rauha

Erityistarpeiden huomioon ottaminen

Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus

Esteettömyys

Istuinmukavuus

Istuinpaikkojen saatavuus

Siisteys

Virikkeellisyys

Esteettömyys

Sääsuoja

Siisteys

Liityntäpysäköinti

Käyttää joukkoliikennettä päivittäin
Käyttää joukkoliikennettä viikoittain
Käyttää joukkoliikennettä kuukausittain
Käyttää joukkoliikennettä harvemmin

Matkakokemus

Linjasto, vuoroväli, 
luotettavuus, matka-
aika

Informaatio, tiedotus

Asiakaspalvelu

Matkustajien välinen 
kanssakäyminen

Liikennöintikalusto

Pysäkit, asemat, 
terminaalit
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H1 
 

LAATUTEEMAT (yhteensä 100%)

6 %

32 %

13 % 13 %

5 %

16 % 16 %

6 %

33 %

13 % 12 %

5 %

16 %
15 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

Matkakokemus Linjasto, vuoroväli,
luotettavuus,
matka-aika

Informaatio,
tiedotus

Asiakaspalvelu Matkustajien
välinen

kanssakäyminen

Liikennöintikalusto Pysäkit, asemat,
terminaalit

Käyttää joukkoliikennettä ainakin työmatkoihin
Käyttää joukkoliikennettä, mutta ei työmatkoihin
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H2 
 

LAATUTEKIJÖIDEN PAINOARVOT TEEMOITTAIN (100% / teema)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Sujuvuuden tunne

Turvallisuuden tunne

Tunnelma ajoneuvossa

Osaamisen tunne

Linjaston kattavuus

Luotettavuus, aikataulussa pysyminen

Matka-aika

Vuoroväli

Ajoneuvoissa sähköisenä

Painotuotteina

Internetissä, mobiililaitteissa

Häiriötiedotus

Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus

Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus

Järjestyksenvalvonta

Kuljettajan ajotapa

Sosiaalisuus ja jutustelu

Yksityisyys ja oma rauha

Erityistarpeiden huomioon ottaminen

Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus

Esteettömyys

Istuinmukavuus

Istuinpaikkojen saatavuus

Siisteys

Virikkeellisyys

Esteettömyys

Sääsuoja

Siisteys

Liityntäpysäköinti

Käyttää joukkoliikennettä ainakin työmatkoihin
Käyttää joukkoliikennettä, mutta ei työmatkoihin

Matkakokemus

Linjasto, vuoroväli, 
luotettavuus, matka-
aika

Informaatio, tiedotus

Asiakaspalvelu

Matkustajien välinen 
kanssakäyminen

Liikennöintikalusto

Pysäkit, asemat, 
terminaalit
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H3 
 

LAATUTEKIJÖIDEN VÄLINEN PAINOARVOVERTAILU (painoarvot yhteensä 100%)

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 %

Sujuvuuden tunne

Turvallisuuden tunne

Tunnelma ajoneuvossa

Osaamisen tunne

Linjaston kattavuus

Luotettavuus, aikataulussa pysyminen

Matka-aika

Vuoroväli

Ajoneuvoissa sähköisenä

Painotuotteina

Internetissä, mobiililaitteissa

Häiriötiedotus

Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus

Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus

Järjestyksenvalvonta

Kuljettajan ajotapa

Sosiaalisuus ja jutustelu

Yksityisyys ja oma rauha

Erityistarpeiden huomioon ottaminen

Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus

Esteettömyys

Istuinmukavuus

Istuinpaikkojen saatavuus

Siisteys

Virikkeellisyys

Esteettömyys

Sääsuoja

Siisteys

Liityntäpysäköinti

Käyttää joukkoliikennettä ainakin työmatkoihin
Käyttää joukkoliikennettä, mutta ei työmatkoihin

Matkakokemus

Linjasto, vuoroväli, 
luotettavuus, matka-
aika

Informaatio, tiedotus

Asiakaspalvelu

Matkustajien välinen 
kanssakäyminen

Liikennöintikalusto

Pysäkit, asemat, 
terminaalit
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I1 
 

LAATUTEEMAT (yhteensä 100%)

6 %

32 %

13 % 13 %

5 %

17 % 16 %

7 %

33 %

13 %
12 %

5 %

16 %
15 %

6 %

31 %

13 % 14 %

5 %

16 % 15 %

7 %

27 %

13 %
14 %

5 %

17 % 17 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

Matkakokemus Linjasto, vuoroväli,
luotettavuus, matka-aika

Informaatio, tiedotus Asiakaspalvelu Matkustajien välinen
kanssakäyminen

Liikennöintikalusto Pysäkit, asemat, terminaalit

Kausilippu
Opiskelijakausilippu
Arvo- tai sarjalippu
Kertalippu
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I2 
 

LAATUTEKIJÖIDEN PAINOARVOT TEEMOITTAIN (100% / teema)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

Sujuvuuden tunne

Turvallisuuden tunne

Tunnelma ajoneuvossa

Osaamisen tunne

Linjaston kattavuus

Luotettavuus, aikataulussa pysyminen

Matka-aika

Vuoroväli

Ajoneuvoissa sähköisenä

Painotuotteina

Internetissä, mobiililaitteissa

Häiriötiedotus

Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus

Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus

Järjestyksenvalvonta

Kuljettajan ajotapa

Sosiaalisuus ja jutustelu

Yksityisyys ja oma rauha

Erityistarpeiden huomioon ottaminen

Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus

Esteettömyys

Istuinmukavuus

Istuinpaikkojen saatavuus

Siisteys

Virikkeellisyys

Esteettömyys

Sääsuoja

Siisteys

Liityntäpysäköinti

Matkakokemus

Linjasto, vuoroväli, 
luotettavuus, matka-
aika

Informaatio, tiedotus

Asiakaspalvelu

Matkustajien välinen 
kanssakäyminen

Liikennöintikalusto

Pysäkit, asemat, 
terminaalit

Kausilippu
Opiskelijakausilippu
Arvo- tai sarjalippu
Kertalippu
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I3 
 

LAATUTEKIJÖIDEN VÄLINEN PAINOARVOVERTAILU (painoarvot yhteensä 100%)

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 %

Sujuvuuden tunne

Turvallisuuden tunne

Tunnelma ajoneuvossa

Osaamisen tunne

Linjaston kattavuus

Luotettavuus, aikataulussa pysyminen

Matka-aika

Vuoroväli

Ajoneuvoissa sähköisenä

Painotuotteina

Internetissä, mobiililaitteissa

Häiriötiedotus

Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus

Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus

Järjestyksenvalvonta

Kuljettajan ajotapa

Sosiaalisuus ja jutustelu

Yksityisyys ja oma rauha

Erityistarpeiden huomioon ottaminen

Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus

Esteettömyys

Istuinmukavuus

Istuinpaikkojen saatavuus

Siisteys

Virikkeellisyys

Esteettömyys

Sääsuoja

Siisteys

Liityntäpysäköinti

Kausilippu
Opiskelijakausilippu
Arvo- tai sarjalippu
Kertalippu

Matkakokemus

Linjasto, vuoroväli, 
luotettavuus, matka-
aika

Informaatio, tiedotus

Asiakaspalvelu

Matkustajien välinen 
kanssakäyminen

Liikennöintikalusto

Pysäkit, asemat, 
terminaalit
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J1 
 

LAATUTEEMAT (yhteensä 100%)

6 %

32 %

13 %
12 %

4 %

16 % 16 %

6 %

31 %

13 % 13 %

5 %

17 % 16 %

6 %

43 %

18 %

10 %

3 %

8 %

13 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

Matkakokemus Linjasto, vuoroväli,
luotettavuus, matka-aika

Informaatio, tiedotus Asiakaspalvelu Matkustajien välinen
kanssakäyminen

Liikennöintikalusto Pysäkit, asemat, terminaalit

Tavalliset matkustajat
Luottamushenkilöt
JOKOLA ohjausryhmä

n = 836 
n = 37 
n = 7 
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J2 
 

LAATUTEKIJÖIDEN PAINOARVOT TEEMOITTAIN (100% / teema)

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

Sujuvuuden tunne

Turvallisuuden tunne

Tunnelma ajoneuvossa

Osaamisen tunne

Linjaston kattavuus

Luotettavuus, aikataulussa pysyminen

Matka-aika

Vuoroväli

Ajoneuvoissa sähköisenä

Painotuotteina

Internetissä, mobiililaitteissa

Häiriötiedotus

Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus

Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus

Järjestyksenvalvonta

Kuljettajan ajotapa

Sosiaalisuus ja jutustelu

Yksityisyys ja oma rauha

Erityistarpeiden huomioon ottaminen

Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus

Esteettömyys

Istuinmukavuus

Istuinpaikkojen saatavuus

Siisteys

Virikkeellisyys

Esteettömyys

Sääsuoja

Siisteys

Liityntäpysäköinti

Matkakokemus

Linjasto, vuoroväli, 
luotettavuus, matka-
aika

Informaatio, tiedotus

Asiakaspalvelu

Matkustajien välinen 
kanssakäyminen

Liikennöintikalusto

Pysäkit, asemat, 
terminaalit

Tavalliset matkustajat
Luottamushenkilöt
JOKOLA ohjausryhmä

n = 836 
n = 37 
n = 7 
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J3 

LAATUTEKIJÖIDEN VÄLINEN PAINOARVOVERTAILU (painoarvot yhteensä 100%)

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 %

Sujuvuuden tunne

Turvallisuuden tunne

Tunnelma ajoneuvossa

Osaamisen tunne

Linjaston kattavuus

Luotettavuus, aikataulussa pysyminen

Matka-aika

Vuoroväli

Ajoneuvoissa sähköisenä

Painotuotteina

Internetissä, mobiililaitteissa

Häiriötiedotus

Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus

Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus

Järjestyksenvalvonta

Kuljettajan ajotapa

Sosiaalisuus ja jutustelu

Yksityisyys ja oma rauha

Erityistarpeiden huomioon ottaminen

Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus

Esteettömyys

Istuinmukavuus

Istuinpaikkojen saatavuus

Siisteys

Virikkeellisyys

Esteettömyys

Sääsuoja

Siisteys

Liityntäpysäköinti

Tavalliset matkustajat
Luottamushenkilöt
JOKOLA ohjausryhmä

Matkakokemus

Linjasto, vuoroväli, 
luotettavuus, matka-
aika

Informaatio, tiedotus

Asiakaspalvelu

Matkustajien välinen 
kanssakäyminen

Liikennöintikalusto

Pysäkit, asemat, 
terminaalit

 
 
 

n = 836 
n = 37 
n = 7 
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LIITE 2: Analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP) – Menetelmäkuvaus 
 
JOKOLA-hankkeessa joukkoliikenteen koettuun kokonaislaatuun vaikuttavia 
osatekijöitä ja niiden keskinäistä merkittävyyssuhdetta päätettiin arvioida käyt-
tämällä analyyttistä hierarkiaprosessia (AHP). AHP:n avulla osatekijöille ja nii-
den alatekijöille saadaan arvioitua painokertoimet eri asiantuntijaryhmien (tässä 
tapauksessa joukkoliikenteen matkustajat) arvioiden perusteella. Tässä luvussa 
käydään seikkaperäisemmin läpi AHP-kyselymenetelmän idea ja sisältö. 
 

Hierarkioiden rakentaminen 
 
Analyyttinen hierarkiaprosessi perustuu siihen, että ongelmat hajotetaan erillis-
ten tasojen (hierarkiat) muodostamiin systeemeihin, jotka sisältävät monia ele-
menttejä ja kertoimia.  
 
Hierarkioiden muodostamisen jälkeen jokaiselle hierarkiatasolle määritetään 
tärkeysjärjestys (painoarvot) yksittäisten parivertailujen avulla. AHP-
menetelmän vaiheet voidaan kuvata tarkemmin seuraavasti: 
 
• Ongelman määrittäminen ja kuvaaminen 
Tämän vaiheen tarkoituksena on kuvata yksityiskohtaisesti ratkaistava ongelma 
(tässä joukkoliikenteen koettuun kokonaislaatuun vaikuttavien tekijöiden keski-
näinen painoarvo), määritellä ongelman pääkohdat (ylimpään hiearkiaan kuulu-
vat laatuteemat), määritellä mitkä tekijöistä ja indikaattoreista liittyvät suoraan 
tai epäsuorasti ongelmaan ja mitkä niiden keskinäiset riippuvaisuus- ja vuoro-
vaikutussuhteet ovat (mitkä yksittäiset kokonaislaadun osatekijät kuuluvat min-
käkin laatuteeman alle). 
 
• Hierarkiapuun rakentaminen (perinteinen AHP malli) 
 
• Parivertailut 
Ylätasoittain (teemat) sekä tasojen sisällä kyseisten osatekijöiden kesken. 
 
• Kaikkien arvioiden yhdistelmä 
Yhdistetään osien tulokset kokonaistuloksen määrittämiseksi. 
 
• Herkkyystarkastelu 
Viimeisessä vaiheessa tarkastellaan jokaiselle kriteerille vaihtoehtojen parem-
muusjärjestykseen asettamisen yhteydessä asetettujen suhteellisten painotusten 
vaikutusta lopputulokseen, eli analysoidaan mallin herkkyys ratkaisuvaihtoehto-
jen suhteellisen paremmuuden muutoksille, jos mallihierarkian sisältämissä ar-
vioissa tapahtuu muutoksia. 
 

AHP:n soveltaminen joukkoliikenteen koettuun kokonaislaatuun vaikuttavien tekijöiden arvi-
oimiseen 

 
Joukkoliikenteen kokonaislaadun kuvaamisen ongelma voidaan määritellä seu-
raavasti: ”Aseta oheiset joukkoliikenteen kokonaislaatuun vaikuttavat tekijät 
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tärkeysjärjestykseen”. Koettu joukkoliikenteen kokonaislaatu ja sen maksimoiva 
joukkoliikennejärjestelmä (tai järjestelmän osa) koostuu useasta, osin päällek-
käisestä koetun laadun osatekijästä. 
 
Analyyttistä hierarkiaprosessia voidaan käyttää esimerkiksi vaihtoehtoisten 
joukkoliikenneratkaisujen tai rinnakkaisten koettuun kokonaislaatuun vaikutta-
vien osatekijöiden keskinäiseen arvottamiseen.  
 
AHP-menetelmää ei ole aiemmin käytetty joukkoliikenteen laatutekijöiden kes-
kinäisten painoarvojen määrittämiseen. Menetelmän soveltuvuuteen voidaan 
suhtautua kriittisesti, sillä esimerkiksi vastaajalle tällainen kysely on raskas ja 
aikaa vievä. Toisaalta tällä tavoin voidaan tuoda uusia näkemyksiä joukkolii-
kennematkustajien aivoituksista joukkoliikennepalveluiden tuotantoa koskien ja 
siksi AHP-menetelmään päätettiin suhtautua ennakkoluulottomasti. 
 
Joukkoliikenteen koettuun kokonaislaatuun vaikuttavien eri osatekijöiden pai-
noarvo vaihtelee arvioinnin tekijän ja hänen subjektiivisten kokemustensa mu-
kaan. Jotta koetun kokonaislaadun eri osatekijöiden arviointi, tai tässä yhteydes-
sä pikemminkin keskinäisten painoarvojen määrittely voitaisiin tehdä mahdolli-
simman luotettavasti, on myös koettuun kokonaislaatuun vaikuttavia yksittäisiä 
tekijöitä jäsentävien ylätasojen väliset painoarvot tunnettava. 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty joukkoliikenteen koetun kokonaislaadun muo-
dostavien teemojen ja niiden sisällä olevien osatekijöiden muodostama hierarkia 
AHP:n mukaisesti: 
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JOUKKOLIIKENTEEN KOETTU KOKONAISLAATU

V1 V2 Vn
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JOUKKOLIIKENTEEN KOETTU KOKONAISLAATU

V1 V2 Vn
 

Kuva 1 AHP-menetelmän hierakiapuu JOKOLA-tutkimuksessa. V1…Vn kuvaa erilaisten 
otosten tuloksia (esim. koko kyselyotos, vain yksi kaupunki, vain autolliset vastaa-
jat jne.). 

 
AHP-menetelmässä vastaaja arvioi kerrallaan yhtä kysymyspakettia; kyseessä 
on joko teemojen välinen arviointi tai yksittäisen teeman alla olevien osatekijöi-
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den keskinäinen arviointi. Kaikkia kyseiseen pakettiin kuuluvia tekijöitä arvioi-
daan toisiaan vastaan idealla ”Kumpi on tärkeämpi, A vai B sekä lisäksi kuinka 
paljon tärkeämpi?”. 
 
Tavallisesti AHP-menetelmässä käytetään asteikkoa 9..7..5..3..1..3..5..7..9 . JO-
KOLA-tutkimuksessa kyselylomaketta päätettiin yksinkertaistaa siten, että nu-
meroarvot jätettiin lomakkeesta pois ja ainoastaan ääriarvot sekä neutraali alue 
kuvattiin sanallisesti. AHP-menetelmän vaatimusten mukaisesti vastaaja pystyi 
kuitenkin antamaan arvosanan myös edellä mainittujen ääripäiden väliltä. 

 
Vain tällä on merkitystä Yhtä tärkeät Vain tällä on merkitystä

Sosiaalisuus ja 
jutustelu

Yksityisyys ja oma 
rauha

Jonottamisen 
sujuvuus ja 

oikeudenmukaisuus

Erityistarpeiden 
huomioon ottaminen 

Selitys: Vastaajan mielestä "Sosisaalisuus ja jutustelu" on tärkeämpi  kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kokonaislaatuun ja 
hänen kulkutapavalintaansa vaikuttava tekijä kuin  "Yksityisyys ja oma rauha". Vastaajan mielestä "Erityistarpeiden huomioon 
ottamista" ja "Jonottamisen sujuvuutta ja oikeudenmukaisuutta" vertailtaessa vain  "Erityistarpeiden huomioon ottamisella" on 
merkitystä. 

Vastaaja valitsee eri kulkumuodoista joukkoliikenteen sitä todennäköisemmin, mitä paremmassa kunnossa hänen tärkeiksi 
arvottamansa laatutekijät joukkoliikenteessä ovat.

 
Kuva 2 Arvioitsija arvioi kokonaislaadun tietyn ylätason yksittäisiä osatekijöitä toisiinsa 

nähden. 

Vastaajan loogisuus (=luotettavuus) 
 
AHP-menetelmässä arvioija voi päätyä kehäpäätelmään vastaamalla esimerkik-
si: 
• Vertailtaessa tekijöitä A ja B, vain A:lla on hänelle merkitystä. 
• Vertailtaessa tekijöitä B ja C, vain B:llä on hänelle merkitystä. 
• Vertailtaessa tekijöitä C ja A, vain C:llä on hänelle merkitystä. 
 
Näin ollen vastaaja ei ole looginen, eikä siten AHP-menetelmän kannalta ”luo-
tettava” vastaaja. AHP-mentelmään kuuluu vastaajaan loogisuutta mittaavan 
luotettavuusarvon laskeminen kullekin vastaukselle. JOKOLA-tutkimuksessa 
AHP:n luotettavuusrajana (nk. Eigen value) on käytetty yleistä arvoa 0,2. 
 

AHP-kyselyn toteutus JOKOLA-tutkimuksessa 
 
Kysely toteutettiin internetissä ja se jakaantui kahdeksaan välilehteen. Ensim-
mäisellä välilehdellä vastaajaa pyydettiin arvioimaan joukkoliikenteen koetun 
kokonaislaadun seitsemää nk. yläkategoriaa toisiaan vastaan. Muilla välilehdillä 
vastaaja arvioi kyseisiin yläkategorioihin kuuluvien yksittäisten laatutekijöiden 
keskinäistä merkitystä. 
 
Jokaisen välilehden lopussa oli nappula ”Tallenna ja siirry seuraavaan”.  Vastaa-
ja saattoi lopettaa kyselyn kesken, jolloin kuitenkin siihen mennessä täytettyjen 
kyselylehtien vastaukset jäivät talteen. Kyselyyn palaaminen jälkikäteen ei ollut 
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mahdollista. Kyselyyn vastaaminen vei aikaa kokonaisuudessaan noin 15-20 
minuuttia. 
 

Vastaajalle annettu ohje 
 
Jokaisella rivillä vastaajaa pyydettiin arvioimaan kahta joukkoliikenteen laatute-
kijää toisiinsa nähden. Tehtävänanto oli seuraava: 
 
Arvioi, kumpi laatutekijä mielestäsi on tärkeämpi. Merkitset arviosi klikkaamal-
la hiirellä mielestäsi sopivinta mustaa täplää kyseisellä rivillä. Merkinnällä ker-
rot kuinka paljon mielestäsi toinen arvioitava laatutekijä on toista laatutekijää 
tärkeämpi. Huomaa, että merkintä asteikon jommassakummassa päässä tarkoit-
taa, että näitä kahta laatutekijää vertailtaessa vain kyseisellä laatutekijällä on si-
nulle merkitystä. Merkintä asteikon keskellä tarkoittaa, että laatutekijät ovat si-
nulle yhtä tärkeitä. 
 
Huomaa, että viedessäsi hiiren osoittimen hetkeksi arvioitavan laatutekijän pääl-
le, ilmesyy ruudulle tarkempi selitys laatutekijästä ja sen ominaisuuksista. 
 

Statistiikkaa JOKOLA-tutkimuksen AHP-kyselystä 
 
Tutkimuskaupunkeja olivat Helsinki, Kuopio ja Oulu. Kysely oli suunnattu ensi-
sijaisesti kaupunkien työntekijöille (sähköposti / intranet-tiedotus). Lisäksi kau-
punkien www-sivuilla ja YTV:n reittioppaassa sekä Helsingissä jaettavissa Met-
ro-lehdessä ja Uutislehti 100:ssa oli ilmoitus kyselystä ja internet-linkki. 
 
Tutkimukseen vastaaminen tapahtui internetissä ja se vei aikaa noin 15-20 mi-
nuuttia. Yhteensä 2816 henkeä täytti kyselyn alussa olleen vastaajan taustatieto-
lomakkeen. Varsinaiseen kyselyyn heistä vastasi 55 % (1552 henkeä). 44% ky-
selyyn vastanneista oli Helsingistä. Muualta pääkaupunkiseudulta ja kehyskun-
nista oli 13%, Kuopiosta 29 %, Oulusta 13 % ja muista kunnista 1% vastaajista. 
 
AHP:n ”eigen-value”-menetelmällä lasketun luotettavuusarvon rajana käytettiin 
arvoa 0,2 (jos vastaaja on epälooginen ja tekee kehäpäätelmiä, arvo nousee). 
1552 vastaajasta vähintään 836 henkeä läpäisi luotettavuuden raja-arvon kaikis-
sa kyselyosioissa. 
 

JOKOLA-kyselyn rakenne ja kysymykset 
 
Seuraavilla kolmella sivulla on esitetty JOKOLA-kyselyn rakenne kysymyksi-
neen. Internetissä toteutetun varsinaisen kyselyn ulkoasu poikkesi mm. värityk-
seltään oheisista esimerkkikuvista. Osa I oli oma välilehtensä. Osan II seitsemän 
osiota olivat kaikki omilla välilehdillään. 
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Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen koettuun kokonaislaatuun vaikuttavat tekijät matkustajan ja kulkutapavalinnan kannalta

Esimerkki:
Vain tällä on merkitystä Yhtä tärkeät Vain tällä on merkitystä

Sosiaalisuus ja jutustelu (saan matkalla juttuseuraa, en tunne oloani yksinäiseksi) X Yksityisyys ja oma rauha (saan olla omassa rauhassani ja omissa ajatuksissani)

Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus (pysäkillä jonotettaessa, ajoneuvoon 
noustessa, ajoneuvosta poistuttaessa) X

Erityistarpeiden huomioon ottaminen (saan muilta matkustajilta apua kulkiessani 
lastenvaunujen / raskaiden kantamusten kanssa, minulle tarjotaan istumapaikkaa ollessani 
raskaana / liikuntarajoitteinen / vanhus)

OSA I
Vain tällä on merkitystä Yhtä tärkeät Vain tällä on merkitystä

Linjasto, vuoroväli, luotettavuus, matka-aika (luotettavuus, aikataulussa pysyminen, 
linjaston kattavuus, vuoroväli, matka-aika)

Matkakokemus (turvallisuuden tunne, osaamisen tunne, sujuvuuden tunne, tunnelma 
ajoneuvossa)

Informaatio, tiedotus (painotuotteina, ajoneuvoissa sähköisenä, internetissä / 
mobiililaitteissa, pysäkeillä / asemilla / terminaaleissa, häiriötiedotus)

Matkakokemus (turvallisuuden tunne, osaamisen tunne, sujuvuuden tunne, tunnelma 
ajoneuvossa)

Asiakaspalvelu (kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus / kohteliaisuus / 
huomaavaisuus, kuljettajan ajotapa, järjestyksenvalvonta)

Matkakokemus (turvallisuuden tunne, osaamisen tunne, sujuvuuden tunne, tunnelma 
ajoneuvossa)

Matkustajien välinen kanssakäyminen (yksityisyys ja oma rauha, jonottamisen sujuvuus ja 
oikeudenmukaisuus, erityistarpeiden huomioon ottaminen, sosiaalisuus ja jutustelu)

Matkakokemus (turvallisuuden tunne, osaamisen tunne, sujuvuuden tunne, tunnelma 
ajoneuvossa)

Liikennöintikalusto (istuinmukavuus, istuinpaikkojen saatavuus, esteettömyys, siisteys, 
virikkeellisyys)

Matkakokemus (turvallisuuden tunne, osaamisen tunne, sujuvuuden tunne, tunnelma 
ajoneuvossa)

Pysäkit, asemat, terminaalit (sääsuoja, siisteys, esteettömyys, liityntäpysäköinti) Matkakokemus (turvallisuuden tunne, osaamisen tunne, sujuvuuden tunne, tunnelma 
ajoneuvossa)

Informaatio, tiedotus (painotuotteina, ajoneuvoissa sähköisenä, internetissä / 
mobiililaitteissa, pysäkeillä / asemilla / terminaaleissa, häiriötiedotus)

Linjasto, vuoroväli, luotettavuus, matka-aika (luotettavuus, aikataulussa pysyminen, 
linjaston kattavuus, vuoroväli, matka-aika)

Asiakaspalvelu (kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus / kohteliaisuus / 
huomaavaisuus, kuljettajan ajotapa, järjestyksenvalvonta)

Linjasto, vuoroväli, luotettavuus, matka-aika (luotettavuus, aikataulussa pysyminen, 
linjaston kattavuus, vuoroväli, matka-aika)

Matkustajien välinen kanssakäyminen (yksityisyys ja oma rauha, jonottamisen sujuvuus ja 
oikeudenmukaisuus, erityistarpeiden huomioon ottaminen, sosiaalisuus ja jutustelu)

Linjasto, vuoroväli, luotettavuus, matka-aika (luotettavuus, aikataulussa pysyminen, 
linjaston kattavuus, vuoroväli, matka-aika)

Liikennöintikalusto (istuinmukavuus, istuinpaikkojen saatavuus, esteettömyys, siisteys, 
virikkeellisyys)

Linjasto, vuoroväli, luotettavuus, matka-aika (luotettavuus, aikataulussa pysyminen, 
linjaston kattavuus, vuoroväli, matka-aika)

Pysäkit, asemat, terminaalit (sääsuoja, siisteys, esteettömyys, liityntäpysäköinti) Linjasto, vuoroväli, luotettavuus, matka-aika (luotettavuus, aikataulussa pysyminen, 
linjaston kattavuus, vuoroväli, matka-aika)

Asiakaspalvelu (kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus / kohteliaisuus / 
huomaavaisuus, kuljettajan ajotapa, järjestyksenvalvonta)

Informaatio, tiedotus (painotuotteina, ajoneuvoissa sähköisenä, internetissä / 
mobiililaitteissa, pysäkeillä / asemilla / terminaaleissa, häiriötiedotus)

Matkustajien välinen kanssakäyminen (yksityisyys ja oma rauha, jonottamisen sujuvuus ja 
oikeudenmukaisuus, erityistarpeiden huomioon ottaminen, sosiaalisuus ja jutustelu)

Informaatio, tiedotus (painotuotteina, ajoneuvoissa sähköisenä, internetissä / 
mobiililaitteissa, pysäkeillä / asemilla / terminaaleissa, häiriötiedotus)

Liikennöintikalusto (istuinmukavuus, istuinpaikkojen saatavuus, esteettömyys, siisteys, 
virikkeellisyys)

Informaatio, tiedotus (painotuotteina, ajoneuvoissa sähköisenä, internetissä / 
mobiililaitteissa, pysäkeillä / asemilla / terminaaleissa, häiriötiedotus)

Pysäkit, asemat, terminaalit (sääsuoja, siisteys, esteettömyys, liityntäpysäköinti) Informaatio, tiedotus (painotuotteina, ajoneuvoissa sähköisenä, internetissä / 
mobiililaitteissa, pysäkeillä / asemilla / terminaaleissa, häiriötiedotus)

Matkustajien välinen kanssakäyminen (yksityisyys ja oma rauha, jonottamisen sujuvuus ja 
oikeudenmukaisuus, erityistarpeiden huomioon ottaminen, sosiaalisuus ja jutustelu)

Asiakaspalvelu (kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus / kohteliaisuus / 
huomaavaisuus, kuljettajan ajotapa, järjestyksenvalvonta)

Liikennöintikalusto (istuinmukavuus, istuinpaikkojen saatavuus, esteettömyys, siisteys, 
virikkeellisyys)

Asiakaspalvelu (kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus / kohteliaisuus / 
huomaavaisuus, kuljettajan ajotapa, järjestyksenvalvonta)

Pysäkit, asemat, terminaalit (sääsuoja, siisteys, esteettömyys, liityntäpysäköinti) Asiakaspalvelu (kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus / kohteliaisuus / 
huomaavaisuus, kuljettajan ajotapa, järjestyksenvalvonta)

Liikennöintikalusto (istuinmukavuus, istuinpaikkojen saatavuus, esteettömyys, siisteys, 
virikkeellisyys)

Matkustajien välinen kanssakäyminen (yksityisyys ja oma rauha, jonottamisen sujuvuus ja 
oikeudenmukaisuus, erityistarpeiden huomioon ottaminen, sosiaalisuus ja jutustelu)

Pysäkit, asemat, terminaalit (sääsuoja, siisteys, esteettömyys, liityntäpysäköinti) Matkustajien välinen kanssakäyminen (yksityisyys ja oma rauha, jonottamisen sujuvuus ja 
oikeudenmukaisuus, erityistarpeiden huomioon ottaminen, sosiaalisuus ja jutustelu)

Pysäkit, asemat, terminaalit (sääsuoja, siisteys, esteettömyys, liityntäpysäköinti) Liikennöintikalusto (istuinmukavuus, istuinpaikkojen saatavuus, esteettömyys, siisteys, 
virikkeellisyys)

Vain tällä on merkitystä Yhtä tärkeät Vain tällä on merkitystä

Selitys: Vastaajan mielestä "Sosisaalisuus ja jutustelu" on tärkeämpi  kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kokonaislaatuun ja hänen kulkutapavalintaansa vaikuttava tekijä kuin 
"Yksityisyys ja oma rauha". Vastaajan mielestä "Erityistarpeiden huomioon ottamista" ja "Jonottamisen sujuvuutta ja oikeudenmukaisuutta" vertailtaessa vain  "Erityistarpeiden 
huomioon ottamisella" on merkitystä. 

Vastaaja valitsee eri kulkumuodoista joukkoliikenteen sitä todennäköisemmin, mitä paremmassa kunnossa hänen tärkeiksi arvottamansa laatutekijät joukkoliikenteessä ovat.

Arvioi seuraavia kaupunkiseutujen joukkoliikennematkaan kuuluvia tilanteita toisiinsa nähden. Kumpi tekijä on sinulle tärkeämpi? Valitse näkökantasi sen 
mukaan, kumpi tekijä vaikuttaa enemmän kulkutapavalintaasi (joukkoliikenne / auto / kevyt liikenne).
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OSA II
Vain tällä on merkitystä Yhtä tärkeät Vain tällä on merkitystä

I. Matkakokemus
Turvallisuuden tunne (matkustaminen tuntuu turvalliselta, minun ei tarvitse pelätä tai tuntea 
oloani epävarmaksi)

Sujuvuuden tunne (matka tuntuu taittuvan, en joudu kiinnittämään matkan etenemiseen 
ylimääräistä huomiota)

Osaamisen tunne (tiedän kuinka toimin matkustaessani joukkoliikenteellä, osaan maksaa 
matkani, poistua oikealla pysäkillä jne.)

Sujuvuuden tunne (matka tuntuu taittuvan, en joudu kiinnittämään matkan etenemiseen 
ylimääräistä huomiota)

Tunnelma ajoneuvossa (matkustaminen on mukavaa eikä aiheuta ahdistusta, 
kanssamatkustajani eivät häiritse minua)

Sujuvuuden tunne (matka tuntuu taittuvan, en joudu kiinnittämään matkan etenemiseen 
ylimääräistä huomiota)

Osaamisen tunne (tiedän kuinka toimin matkustaessani joukkoliikenteellä, osaan maksaa 
matkani, poistua oikealla pysäkillä jne.)

Turvallisuuden tunne (matkustaminen tuntuu turvalliselta, minun ei tarvitse pelätä tai tuntea 
oloani epävarmaksi)

Tunnelma ajoneuvossa (matkustaminen on mukavaa eikä aiheuta ahdistusta, 
kanssamatkustajani eivät häiritse minua)

Turvallisuuden tunne (matkustaminen tuntuu turvalliselta, minun ei tarvitse pelätä tai tuntea 
oloani epävarmaksi)

Osaamisen tunne (tiedän kuinka toimin matkustaessani joukkoliikenteellä, osaan maksaa 
matkani, poistua oikealla pysäkillä jne.)

Tunnelma ajoneuvossa (matkustaminen on mukavaa eikä aiheuta ahdistusta, 
kanssamatkustajani eivät häiritse minua)

Vain tällä on merkitystä Yhtä tärkeät Vain tällä on merkitystä
II. Linjasto, vuoroväli, luotettavuus, matka-aika
Luotettavuus, aikataulussa pysyminen (voin luottaa, että vuoro ajetaan ja se on 
ilmoitettuna aikana pysäkillä, matkaan kuluvan ajan arviointi on helppoa ja luotettavaa)

Linjaston kattavuus (pääsen mahdollisimman moneen kohteeseen, pysäkit sijaitsevat 
riittävän lähellä)

Vuoroväli (joukkoliikennepalvelun vuoroväli on tiheä ja vastaa tarpeitani, ei haittaa vaikka 
myöhästyisin yhdestä vuorosta)

Linjaston kattavuus (pääsen mahdollisimman moneen kohteeseen, pysäkit sijaitsevat 
riittävän lähellä)

Matka-aika (todellinen matkaan kuluva aika on mahdollisimman kilpailukykyinen 
henkilöautoon verrattuna)

Linjaston kattavuus (pääsen mahdollisimman moneen kohteeseen, pysäkit sijaitsevat 
riittävän lähellä)

Vuoroväli (joukkoliikennepalvelun vuoroväli on tiheä ja vastaa tarpeitani, ei haittaa vaikka 
myöhästyisin yhdestä vuorosta)

Luotettavuus, aikataulussa pysyminen (voin luottaa, että vuoro ajetaan ja se on ilmoitettuna 
aikana pysäkillä, matkaan kuluvan ajan arviointi on helppoa ja luotettavaa)

Matka-aika (todellinen matkaan kuluva aika on mahdollisimman kilpailukykyinen 
henkilöautoon verrattuna)

Luotettavuus, aikataulussa pysyminen (voin luottaa, että vuoro ajetaan ja se on ilmoitettuna 
aikana pysäkillä, matkaan kuluvan ajan arviointi on helppoa ja luotettavaa)

Vuoroväli (joukkoliikennepalvelun vuoroväli on tiheä ja vastaa tarpeitani, ei haittaa vaikka 
myöhästyisin yhdestä vuorosta)

Matka-aika (todellinen matkaan kuluva aika on mahdollisimman kilpailukykyinen 
henkilöautoon verrattuna)

Vain tällä on merkitystä Yhtä tärkeät Vain tällä on merkitystä
III. Informaatio, tiedotus
Painotuotteina (aikataulukirjat, paperiaikataulut, informaatiolehtiset, muutokset aikatauluissa 
jne.)

Ajoneuvoissa sähköisenä (seuraavan pysäkin nimi, linjatunnus, muutokset aikatauluissa 
jne.)

Internetissä, mobiililaitteissa (reittioppaat, pysäkkikohtaiset aikataulut jne.) Ajoneuvoissa sähköisenä (seuraavan pysäkin nimi, linjatunnus, muutokset aikatauluissa 
jne.)

Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa (aikataulut, informaationäytöt, viitoitus lähiympäristön 
kohteisiin jne.)

Ajoneuvoissa sähköisenä (seuraavan pysäkin nimi, linjatunnus, muutokset aikatauluissa 
jne.)

Häiriötiedotus (tietoa tapahtuneesta häiriöstä ja vaihtoehtoisista reiteistä / kulkutavoista) Ajoneuvoissa sähköisenä (seuraavan pysäkin nimi, linjatunnus, muutokset aikatauluissa 
jne.)

Internetissä, mobiililaitteissa (reittioppaat, pysäkkikohtaiset aikataulut jne.) Painotuotteina (aikataulukirjat, paperiaikataulut, informaatiolehtiset, muutokset aikatauluissa 
jne.)

Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa (aikataulut, informaationäytöt, viitoitus lähiympäristön 
kohteisiin jne.)

Painotuotteina (aikataulukirjat, paperiaikataulut, informaatiolehtiset, muutokset aikatauluissa 
jne.)

Häiriötiedotus (tietoa tapahtuneesta häiriöstä ja vaihtoehtoisista reiteistä / kulkutavoista) Painotuotteina (aikataulukirjat, paperiaikataulut, informaatiolehtiset, muutokset aikatauluissa 
jne.)

Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa (aikataulut, informaationäytöt, viitoitus lähiympäristön 
kohteisiin jne.) Internetissä, mobiililaitteissa (reittioppaat, pysäkkikohtaiset aikataulut jne.)

Häiriötiedotus (tietoa tapahtuneesta häiriöstä ja vaihtoehtoisista reiteistä / kulkutavoista) Internetissä, mobiililaitteissa (reittioppaat, pysäkkikohtaiset aikataulut jne.)

Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa (aikataulut, informaationäytöt, viitoitus lähiympäristön 
kohteisiin jne.) Häiriötiedotus (tietoa tapahtuneesta häiriöstä ja vaihtoehtoisista reiteistä / kulkutavoista)

Vain tällä on merkitystä Yhtä tärkeät Vain tällä on merkitystä
IV. Asiakaspalvelu
Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus (minua osataan neuvoa 
reittivalinnassani, matkustusta tai matkan maksamista koskeviin kysymyksiini osataan 
vastata jne.)

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus (minua tervehditään  ja minulle ollaan 
ystävällisiä)

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus (viime tingassa ajoneuvoon kiirehtivät 
otetaan mukaan, ajoneuvoon nousua suurten kantamusten kanssa helpotetaan avaamalla 
sopivat ovet jne.)

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus (minua tervehditään  ja minulle ollaan 
ystävällisiä)

Kuljettajan ajotapa (kuljettaja ajaa tasaisesti liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia 
noudattaen, kuljettaja välttää tarpeettoman kovia kiihdytyksiä / jarrutuksia)

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus (minua tervehditään  ja minulle ollaan 
ystävällisiä)

Järjestyksenvalvonta (matkustusrauhaani ja viihtyvyyttäni turvataan aktiivisesti ja 
tuloksekkaasti)

Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus (minua tervehditään  ja minulle ollaan 
ystävällisiä)

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus (viime tingassa ajoneuvoon kiirehtivät 
otetaan mukaan, ajoneuvoon nousua suurten kantamusten kanssa helpotetaan avaamalla 
sopivat ovet jne.)

Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus (minua osataan neuvoa 
reittivalinnassani, matkustusta tai matkan maksamista koskeviin kysymyksiini osataan vastata 
jne.)

Kuljettajan ajotapa (kuljettaja ajaa tasaisesti liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia 
noudattaen, kuljettaja välttää tarpeettoman kovia kiihdytyksiä / jarrutuksia)

Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus (minua osataan neuvoa 
reittivalinnassani, matkustusta tai matkan maksamista koskeviin kysymyksiini osataan vastata 
jne.)

Järjestyksenvalvonta (matkustusrauhaani ja viihtyvyyttäni turvataan aktiivisesti ja 
tuloksekkaasti)

Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus (minua osataan neuvoa 
reittivalinnassani, matkustusta tai matkan maksamista koskeviin kysymyksiini osataan vastata 
jne.)

Kuljettajan ajotapa (kuljettaja ajaa tasaisesti liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia 
noudattaen, kuljettaja välttää tarpeettoman kovia kiihdytyksiä / jarrutuksia)

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus (viime tingassa ajoneuvoon kiirehtivät 
otetaan mukaan, ajoneuvoon nousua suurten kantamusten kanssa helpotetaan avaamalla 
sopivat ovet jne.)

Järjestyksenvalvonta (matkustusrauhaani ja viihtyvyyttäni turvataan aktiivisesti ja 
tuloksekkaasti)

Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus (viime tingassa ajoneuvoon kiirehtivät 
otetaan mukaan, ajoneuvoon nousua suurten kantamusten kanssa helpotetaan avaamalla 
sopivat ovet jne.)

Kuljettajan ajotapa (kuljettaja ajaa tasaisesti liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia 
noudattaen, kuljettaja välttää tarpeettoman kovia kiihdytyksiä / jarrutuksia)

Järjestyksenvalvonta (matkustusrauhaani ja viihtyvyyttäni turvataan aktiivisesti ja 
tuloksekkaasti)  
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Vain tällä on merkitystä Yhtä tärkeät Vain tällä on merkitystä
V. Matkustajien välinen kanssakäyminen
Yksityisyys ja oma rauha (saan olla omassa rauhassani ja omissa ajatuksissani) Sosiaalisuus ja jutustelu (saan matkalla juttuseuraa, en tunne oloani yksinäiseksi)
Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus (pysäkillä jonotettaessa, ajoneuvoon 
noustessa, ajoneuvosta poistuttaessa) Sosiaalisuus ja jutustelu (saan matkalla juttuseuraa, en tunne oloani yksinäiseksi)

Erityistarpeiden huomioon ottaminen (saan muilta matkustajilta apua kulkiessani 
lastenvaunujen / raskaiden kantamusten kanssa, minulle tarjotaan istumapaikkaa 
ollessani raskaana / liikuntarajoitteinen / vanhus)

Sosiaalisuus ja jutustelu (saan matkalla juttuseuraa, en tunne oloani yksinäiseksi)

Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus (pysäkillä jonotettaessa, ajoneuvoon 
noustessa, ajoneuvosta poistuttaessa) Yksityisyys ja oma rauha (saan olla omassa rauhassani ja omissa ajatuksissani)

Erityistarpeiden huomioon ottaminen (saan muilta matkustajilta apua kulkiessani 
lastenvaunujen / raskaiden kantamusten kanssa, minulle tarjotaan istumapaikkaa 
ollessani raskaana / liikuntarajoitteinen / vanhus)

Yksityisyys ja oma rauha (saan olla omassa rauhassani ja omissa ajatuksissani)

Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus (pysäkillä jonotettaessa, ajoneuvoon 
noustessa, ajoneuvosta poistuttaessa)

Erityistarpeiden huomioon ottaminen (saan muilta matkustajilta apua kulkiessani 
lastenvaunujen / raskaiden kantamusten kanssa, minulle tarjotaan istumapaikkaa ollessani 
raskaana / liikuntarajoitteinen / vanhus)

Vain tällä on merkitystä Yhtä tärkeät Vain tällä on merkitystä
VI. Liikennöintikalusto
Istuinmukavuus (ajoneuvossa on mukava matkustaa, istuimet ovat hyviä, tilaa on 
riittävästi jne.) Esteettömyys (ajoneuvoon on helppo nousta, ajoneuvossa on helppo liikkua jne.)

Istuinpaikkojen saatavuus (istuinpaikkoja on kysyntään nähden riittävästi) Esteettömyys (ajoneuvoon on helppo nousta, ajoneuvossa on helppo liikkua jne.)
Virikkeellisyys (matkalla on tarjolla ilmaislehtiä tms.) Esteettömyys (ajoneuvoon on helppo nousta, ajoneuvossa on helppo liikkua jne.)
Siisteys (ajoneuvo on siisti, ei haise, paikat ovat kunnossa eivätkä repsota jne.) Esteettömyys (ajoneuvoon on helppo nousta, ajoneuvossa on helppo liikkua jne.)

Istuinpaikkojen saatavuus (istuinpaikkoja on kysyntään nähden riittävästi) Istuinmukavuus (ajoneuvossa on mukava matkustaa, istuimet ovat hyviä, tilaa on riittävästi 
jne.)

Virikkeellisyys (matkalla on tarjolla ilmaislehtiä tms.) Istuinmukavuus (ajoneuvossa on mukava matkustaa, istuimet ovat hyviä, tilaa on riittävästi 
jne.)

Siisteys (ajoneuvo on siisti, ei haise, paikat ovat kunnossa eivätkä repsota jne.) Istuinmukavuus (ajoneuvossa on mukava matkustaa, istuimet ovat hyviä, tilaa on riittävästi 
jne.)

Virikkeellisyys (matkalla on tarjolla ilmaislehtiä tms.) Istuinpaikkojen saatavuus (istuinpaikkoja on kysyntään nähden riittävästi)
Siisteys (ajoneuvo on siisti, ei haise, paikat ovat kunnossa eivätkä repsota jne.) Istuinpaikkojen saatavuus (istuinpaikkoja on kysyntään nähden riittävästi)
Virikkeellisyys (matkalla on tarjolla ilmaislehtiä tms.) Siisteys (ajoneuvo on siisti, ei haise, paikat ovat kunnossa eivätkä repsota jne.)

Vain tällä on merkitystä Yhtä tärkeät Vain tällä on merkitystä
VII. Pysäkit, asemat, terminaalit

Sääsuoja (kulkuneuvon odotus tapahtuu  sateelta, lumelta ja tuuleta suojassa)
Esteettömyys (liikuntarajoitteiset tai pienten lasten kanssa kulkevat voivat 
saapua/olla/poistua pysäkeiltä/asemilta/terminaaleista vaivattomasti ilman ulkopuolista 
apua)

Liityntäpysäköinti (voin pysäköidä  polkupyöräni / autoni riittävän lähelle pysäkkiä / 
asemaa ja voin luottaa, että ajoneuvoni  säilyy turvassa)

Esteettömyys (liikuntarajoitteiset tai pienten lasten kanssa kulkevat voivat 
saapua/olla/poistua pysäkeiltä/asemilta/terminaaleista vaivattomasti ilman ulkopuolista 
apua)

Siisteys (pysäkit/ asemat / terminaalit ovat aina siistejä ja kunnossa)
Esteettömyys (liikuntarajoitteiset tai pienten lasten kanssa kulkevat voivat 
saapua/olla/poistua pysäkeiltä/asemilta/terminaaleista vaivattomasti ilman ulkopuolista 
apua)

Liityntäpysäköinti (voin pysäköidä  polkupyöräni / autoni riittävän lähelle pysäkkiä / 
asemaa ja voin luottaa, että ajoneuvoni  säilyy turvassa) Sääsuoja (kulkuneuvon odotus tapahtuu  sateelta, lumelta ja tuuleta suojassa)

Siisteys (pysäkit/ asemat / terminaalit ovat aina siistejä ja kunnossa) Sääsuoja (kulkuneuvon odotus tapahtuu  sateelta, lumelta ja tuuleta suojassa)
Liityntäpysäköinti (voin pysäköidä  polkupyöräni / autoni riittävän lähelle pysäkkiä / 
asemaa ja voin luottaa, että ajoneuvoni  säilyy turvassa)

Siisteys (pysäkit/ asemat / terminaalit ovat aina siistejä ja kunnossa)

Vain tällä on merkitystä Yhtä tärkeät Vain tällä on merkitystä
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LIITE 3: Liikenneakatemian (Linkki) ryhmätyö joukkoliikenteen laatutekijöistä 
 
Teknillisen korkeakoulun liikennetekniikan opiskelijoiden ammattiainekerho 
Linkin hallituksenvaihto järjestettiin WSP LT-Konsultit Oy:n tiloissa tammi-
kuussa 2005. Hallituksenvaihtoon  kuului nk. ammatillinen osuus, joka tuki JO-
KOLA-tutkimusta. Tilaisuudessa olleet kymmenen henkilöä jaettiin kolmeen 
ryhmään ja heille annettiin seuraava tehtävä:  
• Luettele tajunnanvirtatekniikalla joukkoliikenteen laatuun vaikuttavia teki-

jöitä ja kirjaa ne ylös tarralapuille 
- aikaa 15 min 
- asettele laput taululle 

• Aseta tekijät tärkeysluokkiin 
- erittäin tärkeä (1) 
- tärkeä (2) 
- vähemmän tärkeä (3) 

• Kuinka suuri on muutoksen mahdollisuus? 
- suuri (S) 
- pieni (P) 

• Kenen kannalta laatutekijä on olennainen? 
- liikenteen tilaajan 
- liikennöitsijän 
- matkustajan 

 
Ryhmät keksivät yhteensä 127 joukkoliikenteen kokonaislaatuun vaikuttavaa te-
kijää, joista muutama oli keskenään samanlaisia. 52 laatutekijän katsottiin kos-
kettavan ainoastaan joukkoliikenteen asiakkaita. Sekä asiakkaiden että liiken-
nöitsijöiden kannalta oleellisia laatutekijöitä keksittiin 30 kappaletta. Yhteensä 
29 tilaisuudessa kirjattua joukkoliikenteen laatutekijää oli sellaisia, joiden kat-
sottiin edellisten osapuolten lisäksi koskevan myös joukkoliikenteen tilaajaor-
ganisaatioita. Ainoastaan tilaajaorganisaatiota ja asiakkaita koskevia laatuteki-
jöitä ryhmät keksivät 13 kappaletta, mutta pelkästään tilaajaa, tai tilaajaa ja lii-
kennöitsijää koskevia laatutekijöitä ryhmät mainitsivat vain yhden. 
 
Useampi ryhmä mainitsi seuraavat laatutekijät (ohessa maininta mihin tärkeys-
luokkaan laatutekijä oli sijoitettu ja katsottiinko sillä olevan suuri muutospoten-
tiaali): 
• Häiriötiedotus (2 mainintaa) / tärkeä, suuri muutospotentiaali (erityismainin-

ta: vaativa toteuttaa laadukkaasti)  
• Kuljettajan ystävällisyys (2 mainintaa) / tärkeä, suuri muutospotentiaali 
• Matka-aika (3 mainintaa) / erittäin tärkeä 
• Vaihtoyhteydet, matkaketjujen sujuvuus (2 mainintaa) / erittäin tärkeä 
• Turvallisuus (2 mainintaa) / erittäin tärkeä 
• Joukkoliikenteen luotettavuus ja täsmällisyys (2 mainintaa) / erittäin tärkeä 
• Kaluston laatu (2 mainintaa) / tärkeä 
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• Ympäristöystävällisyys (2 mainintaa) / tärkeä 
• Istuinväli (matkustusväljyys) (2 mainintaa) / tärkeä 
• Esteettömyys (2 mainintaa) / tärkeä 
 
Ryhmiä pyydettiin lisäksi valitsemaan mielestään viisi merkittävintä laatuteki-
jää, joilla merkittävyytensä lisäksi on mahdollisimman suuri muutospotentiaali 
ja joiden parantamiseen voimavaroja kannattaisi suunnata. Mainitut parannus-
kelpoiset laatutekijät olivat: 
• selkeät laadukkaat linjakilvet 
• aikataulujen selkeys ja muistettavuus 
• matkalipun ostamisen helppous 
• esteetön kulku 
• epäsosiaalisuus / sosiaalisuus (toivottiin, että esim. metroissa tietyt istuinko-

konaisuudet olisi merkitty nk. sosiaalisiksi matkustusosioiksi, joihin istues-
saan matkustaja ”sitoutuu” mielellään keskustelemaan kanssamatkustajiensa 
kanssa) 

• pehmeä ”nykäyksetön” ajotapa ja matkustusmukavuus (voitaisiin arvioida 
esim. nykäysten määrällä) 

• pysäkkien turvallisuus 
• siisteys – 2 mainintaa 
• häiriötiedotus (erittäin tärkeää, joskin vaikea toteuttaa) – 2 mainintaa 
• perille pääsyn varmuus (ehjä kalusto ja turvallinen ajotapa) 
• kuljettajan kielitaito 
• kuljettajan asiakaspalvelu 
• joukkoliikennekaistat 
 

Jälkikäteen käytyä pohdintaa 
 
AHP-kyselyyn vastanneiden kaupunkien virkamiesten ja nuorten, joukkoliiken-
nettä paljon käyttävien liikennetekniikan opiskelijoiden välillä on joitakin eroa-
vaisuuksia. Asian tekee kiinnostavaksi se, että jälkimmäisten joukosta rekrytoi-
tuvat mm. tulevaisuuden liikennesuunnittelijat ja muut liikenneasiantuntijat. 
 
Tajunnanvirtamaisesti synnytetyt ehdotukset jäsentyvät melko samoin kuin 
AHP-kyselyssä käytetty pääteemoittelu. Se ei liene yllätys, sillä opiskelijoiden 
ideointi oli osaksi teemoittelun taustalla. 
 
Vapaan esitysmuodon vuoksi opiskelijoiden esitys antaa mahdollisuuden myös 
analysoida heidän näkökulmaansa, toisin kuin valmiiksi strukturoituun AHP-
kyselyyn vastanneiden tulokset.  
 
Opiskelijoiden ehdotuksissa korostuu yhtäältä matkustajan ja toisaalta, hiukan 
epämääräisemmin määrittyvä, mutta matkustajan intressiin liittyvä ”työnanta-
jan” näkökulma. He eivät korosta niinkään liikennejärjestelmää sellaisenaan tai 
vaikkapa liikenteen operointia, vaan matkustajan näkökulmasta vastaantulevia 
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seikkoja (kuten tehtävänanto edellyttikin). Kuljettajaan kohdistetaan myös lu-
kuisia vaatimuksia, minkä voi nähdä yhdistyneenä matkustajan ja työnantajan 
näkökulmana. 
 
Opiskelijoiden vastauksia voisi luokitella esimerkiksi alla olevaan tapaan: 
 
Vaunu 
• istuinväljyyttä, linjakilpien näkyvyyttä, esteettömyyttä ja turvallisuutta pysä-

keillä 
 
Informaatio 
• aikataulujen selkeys, linjakilvet  
 
Tukijärjestelmät 
• joukkoliikennekaistat, maksamisen helppous 
 
Pysäkki 
• turvallisuus 
 
Liikennejärjestelmän tuotos matkustajan vinkkelistä 
• matka-aika, matkaketjun sujuvuus, luotettavuus/täsmällisyys, ympäristöystä-

vällisyys 
 
Sosiomateria/matkustajien sosiaalisuus 
• matkustajien välisen kanssa käymisen edistäminen ”velvoitepaikoilla” 
 
Kuljettaja 
• asiakaspalvelu, kielitaito, nykimätön ajotapa 
 
Suhteessa AHP-kyselyn tuloksiin huomio kiinnittyy siihen, että mobiilipalveluja 
ei mainita lainkaan, eikä pysäkeille saati terminaaleille laiteta juurikaan painoa. 
Samoin AHP-kyselyssä korostettu matkustajien välinen sosiaalisuus ei korostu, 
joskin sitä varten on tehty yksi konkreettinen toimenpide-ehdotus. 
 

Tehtävään osallistuneet henkilöt olivat tekniikan ylioppilaat Niklas von Schantz, Elina Sala, Anna Sipilä, Laura 
Hiltunen, Niina Virtanen, Jukka-Pekka Pitkänen, Simo Airaksinen, Elina Aittoniemi, Markus Elfström ja Pipsa 
Eklund. 
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LIITE 4: JOKOLA-seminaariin (22.11.2006) ilmoittautuneet henkilöt 
 
Pekka Aalto, Suomen paikallisliikenneliitto ry   
Sami Aherva, HKL     
Timo Ahokanto, Lahden kaupunkiseudun seutuhallinto   
Simo Airaksinen, WSP LT-Konsultit Oy   
Ilkka Ala-Maakala, TKL     
Mette Granberg, WSP LT-Konsultit Oy   
Pentti Hirvikangas, Helsingin joukkoliikennelautakunta    
Matti Holopainen, Tiehallinto     
Satu Hyvärinen, Etelä-Suomen lääninhallitus    
Jussi Laitinen, Koiviston auto, Kuopion liikenne  
Ville Lehmuskoski, HKL     
Marko Lonnakko, Concordia Bus Finland Oy Ab 
Heikki Metsäranta, Strafica Oy    
Katariina Myllärniemi, liikenne- ja viestintäministeriö   
Seija Pasanen, Kuopion kaupunki    
Martti Paunu, Väinö Paunu Oy   
Mika Periviita, Tampereen kaupunki    
Anna Planting, YTV     
Markku Pyy, Ratahallintokeskus     
Leena Rautanen-Saari, HKL     
Saara Remes, linja-autoliitto     
Mari Siikonen, WSP LT-Konsultit Oy   
Leena Silfverberg, ympäristöministeriö     
Tuomo Suvanto, liikenne- ja viestintäministeriö   
Kalle Toiskallio, WSP LT-Konsultit Oy   
Pertti Tuomola, Concordia Bus Finland Oy Ab 
Kerkko Vanhanen, WSP LT-Konsultit Oy   
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LIITE 5: Kuvakaappauksia AHP-kyselyn toteutuksesta 
 

 
 
http://www.ouka.fi/  
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http://www.kuopio.fi/net.nsf/TD/160903100148497?OpenDocument&MenuItem=1.2.6 
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http://www.hel.fi 
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http://www.reittiopas.fi 
 
 

 


