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JOHDANTO
Kantar TNS Oy on selvittänyt Raideammattilaiset JHL ry:n toimeksiannosta kansalaisten arvioita
ja mielipiteitä joukkoliikenteestä. Tutkimus on verrattain laaja ja kattaa useita aihekokonaisuuksia.
Suhtautumista joukkoliikenteeseen selvitetään mm. palveluiden laadun, ympäristövaikutusten sekä
joukkoliikenteen kehittämisen näkökulmasta.
Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 21. - 28.5.2020. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.009.
Vastaajat edustavat maamme 15 - 74 vuotta täyttänyttä väestöä pl. Ahvenanmaalla asuvat.
Koko väestöä edustavan aineiston lisäksi koottiin vertailuaineisto pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki,
Espoo, Vantaa) asukkaiden keskuudessa. Haastatteluja toteutettiin pääkaupunkiseudulla kaikkiaan 888
kpl.
Tulosten luottamusväli on koko maan väestöä koskevan aineiston osalta keskimäärin noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Pääkaupunkiseudun asukkaita koskevassa aineistossa tulosten luottamusväli on
keskimäärin + 3,7 prosenttiyksikköä.

KUULUUKO JULKINEN LIIKENNE PERUSPALVELUIDEN JOUKKOON?
Tutkimuksen taustoittamiseksi vastaajilta tiedusteltiin, kuuluko julkinen liikenne peruspalveluiden
joukkoon.

Kolme neljästä sanoo, että julkinen liikenne kuuluu peruspalveluihin
Kolme neljästä (76 %) suomalaisesta sanoo, että julkinen liikenne kuuluu peruspalveluiden joukkoon.
Vain 15 prosenttia on asiasta toista mieltä.
Tuore tulos on hyvin samankaltainen kuin aiemmin. Vuonna 2013 76 prosenttia piti joukkoliikennettä
yhtenä peruspalveluna, 79 prosentin oltua tätä mieltä kolme vuotta aiemmin (2010). Kolme vuotta
sitten toteutetussa barometrissä 78 prosenttia liitti joukkoliikenteen osaksi peruspalveluita.
Valtaosa kaikkien puolueiden kannattajista on vakuuttunut siitä, että julkinen liikenne on osa peruspalveluita.
Varsinkin sosialidemokraatit (82 %) pitävät joukkoliikennettä peruspalveluna, vihreät (90 %) ja
vasemmistoliittolaiset (95 %) vielä vahvemmin. Myös perussuomalaisten (67 %) ja kokoomuslaisten
(69 %) enemmistöt ovat tätä mieltä.
Muuten voi todeta, että vaikka nuortenkin valtaosa pitää julkista liikennettä yhtenä peruspalveluna,
tämä näkemys on sitä vahvempi, mitä iäkkäämmästä henkilöstä on kyse. Pääkaupunkiseutulaisista
tätä mieltä on hieman suurempi osa kuin maaseutumaisten kuntien sekä Pohjois- ja Itä-Suomen
asukkaista.
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Kuuluuko julkinen liikenne peruspalveluiden
joukkoon (%)

Käsitykset julkisen liikenteen kuulumisesta
peruspalveluiden joukkoon julkisen liikenteen käytön mukaan (%)

Niiden osuus, joiden mielestä julkinen liikenne kuuluu
peruspalveluiden joukkoon. Eri kulkuvälineitä viimeisen 12 kk:n
aikana käyttäneiden näkemykset (%)
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ARVOSANAT JULKISEN LIIKENTEEN PALVELUILLE?
Vastaajat ottivat kantaa julkisen liikenteen palveluihin. Yleisarvosanan antamisen lisäksi heidän tehtävänään oli arvioida kaikkiaan kahdeksaa eri julkisen liikenteen muotoa ja kertoa, kuinka hyvänä tai
huonona kutakin pitää.

Yleistyytyväisyys julkista liikennettä kohtaan kohentunut
Enemmistö (60 %) suomalaisista antaa hyvän arvosanan julkiselle liikenteelle yleensä. Huonoja arvosanoja
annetaan selvästi vähemmän. Kolmetoista prosenttia arvioi julkista liikennettä negatiivisesti. Joka viidennen (20 %) käsitys siitä on neutraali; sitä ei pidetä sen enempää hyvänä kuin huononakaan.
Yksittäisistä liikennemuodoista suomalaiset arvostavat eniten kansainvälistä lentoliikennettä. Kaikkiaan
58 prosenttia katsoi aiheelliseksi arvioida sitä positiivisesti. Enemmistö pitää lisäksi kaukojunaliikennettä hyvänä.
Linja-autoliikennettä paikallisliikenteessä koskevat arviot eivät jää juurikaan heikommiksi, sillä 49 prosentin mielestä sekin on Suomessa vähintään melko hyvää. Melkein yhtä monella (47 %) on sama käsitys
linja-autojen kaukoliikenteestä.
Kotimaan lentoliikenne, raitiovaunu-, metro- sekä paikallisjunaliikenne eivät keränneet aivan samassa
määrin myönteistä palautetta. Syynä on se, että useilla ei ole niistä riittävää kokemusta, jotta olisi mahdollista arvioida niiden tilaa.
Silti niistäkin voi todeta, että arvioita antaneista selvästi useampi näki syytä positiiviseen kuin negatiiviseen palautteeseen.

Junaliikenteen käyttäjät aiempaa tyytyväisempiä, lentoliikennettä arvioitiin
aiempaa hieman kriittisemmin
Kun kiinnittää huomion kutakin liikennevälinettä käyttävien näkemyksiin, metro-, paikallisjunaja raitiovaunuliikenteen asema vahvistuu suhteessa muihin liikennemuotoihin. Vain kansainvälisen
lentoliikenteen asiakkaat arvioivat tilannetta myönteisemmin.
Tosin linja-autolla kulkevat (etenkin kauko- mutta oikeastaan myös paikallisliikenteen asiakkaat) ovat
lähes yhtä tyytyväisiä kuin metrojen ja raitiovaunujen käyttäjät. Saman voi sanoa kaukojunaliikenteen
matkustajista.
Vain kotimaan lentoliikenteen käyttäjät erottuvat keskimääräistä heikompien arvioidensa takia.
Heidänkin enemmistönsä on kuitenkin tyytyväinen tilanteeseen.
Silti voi todeta kotimaan lentoliikenteen saavan käyttäjiltään nyt hieman heikompia arvosanoja kuin
kolme vuotta sitten. Sama koskee kansainvälistä lentoliikennettä, joskin hieman vähäisemmässä määrin.
Vastaavasti junaliikenteen matkustajat ovat nyt tyytyväisempiä kuin 2017. Kehitys koskee yhtä lailla
kauko- kuin paikallisliikennettäkin. Itse asiassa tuoreimmat noteeraukset ovat kummassakin tapauksessa mittaushistorian parhaat.
Metro- ja raitiovaunuliikenteen käyttäjien arviot kyseisistä liikkumistavoista ovat entiset. Saman voi
todeta linja-autoliikennettä käyttävistä niin paikallis- kuin kaukoliikenteessäkin.
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Arvosanat julkisen liikenteen palveluille (%)

Arvosanat julkisen liikenteen palveluille liikennemuotoa
käyttäneiden parissa (%)
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NÄKEMYKSET JULKISEN LIIKENTEEN PALVELUIDEN MUUTTUMISESTA
VIIMEKSI KULUNEEN PARIN VUODEN AIKANA?
Tutkimuksessa arvioitiin myös julkisen liikenteen palveluiden muutosta viimeksi kuluneen parin vuoden
aikana.
Tässäkin vastaajat saivat ottaa kantaa sekä julkiseen liikenteeseen yleensä että erikseen edellä tarkastelun kohteina olleisiin kahdeksaan liikkumismuotoon.

Kolmannes väestöstä uskoo julkisen liikenteen palveluiden parantuneen,
yhtä moni asiasta toista mieltä
Tulosten perusteella voi kokonaisuudessaan ajatella, etteivät julkisen liikenteen palvelut ole muuttuneet paljon kuluneen kolmen vuoden aikana. Vertailu kolmen vuoden takaisiin arvioihin antaa
viitteitä siitä, ettei tilanteessa ole tapahtunut merkittävää muutosta.
Tosiasiassa näkemykset asiasta vaihtelevat huomattavasti. Joka kolmas (32 %) uskoo, että tilanne on nyt
parempi kuin vähän aikaa sitten. Melkein yhtä moni (29 %) näkee asian aivan päinvastaisessa valossa,
käytännössä yhtä usean (28 %) ajatellessa, ettei julkisen liikenteen tila oikeastaan ole muuttunut.
Koko väestö näkee eniten parannusta nähdään kansainvälisessä lento- ja kaukojunaliikenteessä. Runsas
viidennes (22 %) uskoo niiden parantuneen vähintään melko paljon viimeksi kuluneen parin vuoden
aikana.
Linja-autoliikenne paikallisliikenteessä on tässä suhteessa seuraavaksi paras. Tosin keskimääräistä
useampi (25 %) uskoo sen huonontuneen.
Myös linja-autoliikenteen kaukoliikenne jakaa käsityksiä. Myönteiseen kehitykseen uskovia (17 %) on
osapuilleen yhtä paljon kuin niitä, joiden mielestä muutos on ollut kielteistä (19 %)
Moni ei osannut ottaa kantaa paikallisjunaliikenteeseen. Myös raitiovaunu- ja metroliikenne sekä
kotimaan lentoliikenne ovat liikennemuotoja, joiden kehittymisestä valtaosalla ei ollut käsitystä.

Käyttäjien näkemykset myönteisiä
Eri liikennemuotojen käyttäjien käsitykset muutoksesta ovat enemmän myönteisiä kuin kielteisiä.
Olipa kyse mistä tahansa liikennemuodosta, positiiviseen kehitykseen uskovia löytää enemmän kuin niitä,
joiden mielestä asiat ovat muuttuneet aiempaa kielteisemmiksi.
Myönteiseen kehitykseen uskovien käyttäjien osuudet eroavat vain vähän, vaihteluvälin ollessa metron
46 prosentista, ulkomaanlentoliikenteen 39 prosenttiin.
Myös muut arviot ovat liikennemuotojen välillä varsin samankaltaiset. Kielteisestä kehityksestä kertovien
osuudet vaihtelevat metron 21 prosentin ja ulkomaille suuntautuvan lentoliikenteen 26 prosentin välillä.
Riippumatta liikennemuodosta, niiden käyttäjistä positiiviseen kehitykseen uskoo vähintään puolitoistakertainen määrä verrattuna niihin, joiden mielestä asiat ovat muuttuneet päinvastaiseen suuntaan.
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Mihin suuntaan julkisen liikenteen palvelut ovat muuttuneet
viimeksi kuluneen parin vuoden aikana (%)

Eri liikennemuotojen käyttäjien käsitykset julkisen liikenteen palveluiden
muuttumisesta viimeksi kuluneen parin vuoden aikana. Käyttänyt... (%)
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Mihin suuntaan julkinen liikenne yleensä on muuttunut
viimeksi kuluneen parin vuoden aikana (%)

Joukkoliikennettä aktiivisesti käyttävien näkemykset joukkoliikenteen viimeaikaisesta kehityksestä
ovat selvästi myönteisempiä kuin niiden, jotka hyödyntävät sitä vähän tai eivät lainkaan.
Joukkoliikennettä vähintään kerran viikossa käyttävistä 47 prosenttia arvelee parin viime vuoden
kehityksen olleen myönteistä. Sitä muutaman kerran kuukaudessa käyttävistä 46 prosenttia on
samaa mieltä.
Joukkoliikenteen kokonaan muille jättävistä vain 16 prosenttia totesi saman. Heille on selvästi tyypillisempää pitää kehitystä huonona (40 %).
Muutokseen tyytyväisiä löytää erityisesti suuremmista asutuskeskuksista. Pääkaupunkiseutulaisista
melkein joka toinen (47 %) arvelee joukkoliikenteen muuttuneen aiempaa paremmaksi. Kaupunkimaisissa kunnissa asuvista 32 prosenttia on samaa mieltä.
Maaseudulla asuvat eivät näe aivan yhtä suurta syytä tyytyväisyyteen. Maaseutumaisissa kunnissa
asuvien näkemykset ovat kaikkein kriittisimmät. Heistä vain 19 prosenttia uskoo joukkoliikenteen
parantuneen, kun 55 prosenttia heistä arvelee sen tilan muuttuneen aiempaa huonommaksi viime
aikoina.
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ARVOSANAT LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURILLE JA JULKISILLE KULKUVÄLINEILLE
Tutkimuksessa arvioitiin myös liikenteen infrastruktuurin sekä julkisten kulkuvälineiden kuntoa.
Arvioitavia asioita oli kaikkiaan kuusi: maantiet, rautatiet, linja-autot sekä junat paikallis- ja kaukoliikenteessä.

Enemmistö pitää maanteiden kuntoa heikkona, arviot hieman paremmat
kuin vuonna 2017
Suomalaisten enemmistö antaa kritiikkiä maanteiden kunnolle. 15 prosentin mielestä ne ovat erittäin
huonossa kunnossa. Kaksi viidestä (40 %) pitää niiden kuntoa melko huonona. Yhteensä siis 55
prosenttia pitää tilannetta huonona.
Runsaan viidesosan (22 %) mielestä teiden kunto on vähintään melko hyvä.
Kolme vuotta sitten maanteiden kuntoa kritisoineita oli 61 prosenttia. Teiden kunto oli silloin hyvä
17 prosentin mielestä.
Rautateiden kuntoa koskevat arviot ovat nyt samanlaiset kuin 2017. Kun asiaa tarkastelee kymmenen
vuoden perspektiivissä, havaitsee, että suomalaisten arviot rautateiden kunnosta ovat muuttuneet
systemaattisesti pikku hiljaa entistä myönteisemmiksi.
Muilta osin tilanteen voi kansalaisten vastausten perusteella arvioida hieman parantuneen.
Varsinkin juna- ja linja-autokaluston kunto ja ajantasaisuus paikallisliikenteessä koetaan nyt paremmaksi
kuin aiemmin. Paikallisliikenteen linja-autoja pidetään nyt jopa parempina kuin kaukoliikenteen ajoneuvoja.
Junista voi todeta, että vaikka paikallisliikenteen junat herättävät myönteisiä ajatuksia, kaukoliikenteen junat tekevät sitä vielä enemmän.
Joka toinen suomalainen pitää kaukoliikenteen linja-autojen (51 %) sekä junien (51 %) kuntoa ja
ajantasaisuutta vähintään melko hyvänä. Paikallisliikenteen busseista ajattelee samoin 53 ja paikallisjunista 42 prosenttia.
Rautateiden kunto ei kerää kehuja yhtä monelta kuin niillä liikkuva kalusto. Silti rautateitä pidetään
selvästi parempana kuin maanteitä.
Arvosana maanteiden ja rautateiden kunnolle (%)
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Arvosanat junien, linja-autojen, maanteiden ja rautateiden kunnolle (%)

Maaseudulla asuvat moittivat maanteiden kuntoa, Itä- ja Pohjois-Suomen
tilanne huonompi kuin pääkaupunkiseudulla
Julkisia liikennevälineitä karttavien keskuudesta löytää keskimäärää enemmän niitä, joiden mielestä
maanteiden kunto on heikko.
Lisäksi havaitsee eron maaseudun ja kaupunkimaisten taajamien (ja erityisesti pääkaupunkiseutulaisten)
asukkaiden näkemyksissä.
Melkein kolme neljästä ensin mainitusta – sekä taajamien että avoimen maaseudun asukkaista – moittii
teiden kuntoa huonoksi.
Pääkaupunkiseudulla asuvista tätä mieltä on harvempi, 47 prosenttia, kaupunkimaisissa kunnissa
asuvista hieman suurempi osa eli 52 prosenttia.
Itä- ja Pohjois-Suomessakin maanteihin tyytymättömien osuus ylittää koko joukon keskiarvon. Heitä
on siellä yhteensä 61 prosenttia. Uudeltamaalta vastaavasti ajattelevia löytää 52 prosenttia.
Välillisesti voi päätellä, että sijainnista riippumatta eri alueiden suurimmat taajamat yhdistävät maantiet eivät olisi aivan niin epätyydyttäviä kuin pienempien paikkakuntien välille rakennetut väylät.
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ARVIOT ERI LIIKENNEMUOTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA
Tutkimuksessa tiedusteltiin näkemystä eri liikennemuotojen ympäristövaikutuksista. Vastaajilta
kysyttiin, kuinka ympäristöystävällisinä he pitävät neljää eri liikennemuotoa (maantie-, raide-, vesija lentoliikenne).

Valtaosa suomalaisista pitää raideliikennettä ympäristöystävällisenä liikennemuotona
Valtaenemmistö kansasta pitää raideliikennettä ympäristöystävällisenä. Melkein yhdeksän suomalaista
kymmenestä (86 %) on taipuvainen ajattelemaan näin. Raideliikenne on 27 prosentin mielestä erittäin
ja 59 prosentin mielestä melko ympäristöystävällinen liikennemuoto.
Lentoliikenne on tässä mielessä raideliikenteen vastakohta. Vain 12 prosenttia pitää lentoliikennettä
vähintään melko ympäristöystävällisenä. Se ei ole sitä lainkaan 46 prosentin mielestä, 36 prosentin
ajatellessa, ettei se ole sitä kovinkaan paljon.
Kun nämä laskee yhteen, voi sanoa, että neljä suomalaista viidestä (82 %) ei liitä lentoliikenteeseen
ympäristöystävällisyyttä.
Maantieliikennettä koskevat ajatukset ovat samansuuntaiset. kaikkiaan 66 prosenttia on sitä mieltä,
ettei se ole kovinkaan ympäristöystävällistä.
Vesiliikenne sijoittuu edellä mainittujen väliin. Näkemykset sen ympäristöystävällisyydestä jakaantuvat.
Kaksi viidestä (39 %) pitää sitä ympäristöystävällisenä, hieman useamman (46 %) ollessa asiasta päinvastaista mieltä.

Arviot eräiden liikennemuotojen ympäristöystävällisyydestä (%)
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Vaikka maantieliikenne on edelleen ympäristön näkökulmasta monen mielestä ongelmallinen, suomalaisten näkemykset siitä ovat muuttuneet hieman positiivisemmiksi kuluneen kolmen vuoden aikana.
Lentoliikenteen osalta taas voi todeta, että aiempaa useampi ei pidä sitä lainkana ympäristöystävällisenä.
Myös vesiliikennettä koskevat arviot ovat nyt jonkin verran kielteisemmät kuin kolme vuotta sitten.
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SUHTAUTUMINEN ERI TAPOIHIN MATKUSTAA
Oma kysymyksensä liittyi eri matkustustapojen mieluisuuteen. Tutkimukseen osallistuneet saivat
kertoa, kuinka myönteisesti he suhtautuivat matkustamiseen eri tavoin edellyttäen, että heillä olisi
tarve liikkua ja mahdollisuus valita vapaasti eri liikkumistapojen välillä.

Kaukojuniin suhtaudutaan myönteisimmin matkustustapana
Suomalaisten mielestä kaukojunalla matkustaminen olisi miellyttävin tapa. Kaikkiaan 78 prosenttia
suhtautuu siihen vähintään melko myönteisesti. 37 prosenttia suhtautuu erittäin myönteisesti ajatukseen lähteä matkalle kaukojunalla
Myös yksityisauto (70 %) sekä paikallisjuna (70 %) voisivat tulla melko monelle kyseeseen. Bussien
käyttö niin paikallis- (69 %) kuin kaukoliikenteessä (65 %) miellyttävät ajatuksena käytännössä yhtä
useaa.
Vain lentoliikenne herättää myönteisiä ajatuksia harvemmassa suomalaisessa. Kaksi viidestä (41 %)
pitää sitäkin mahdollisena matkustustapana ja kertoo suhtautuvansa siihen vähintään melko myönteisesti.
Suhtautuminen matkustamiseen eri tavoin (edellyttäen, että olisi tarve liikkua
ja mahdollisuus valita vapaasti eri liikkumismuotojen välillä) (%)
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Näkemykset eivät ole juurikaan muuttuneet siitä, kun asiaa tutkittiin edellisen kerran vuonna 2017.
Silti voi panna merkille, että aiempaa harvempi suhtautuu nyt myönteisesti matkustamiseen lentokoneella. Myös bussimatkat saavat nyt hieman vähemmän suosiota osakseen kuin kolme vuotta sitten.
Pitemmällä, noin kymmenen vuoden aikavälillä kaukoliikenteen bussimatkustamisen suosio on nyt
keskimääräisellä tasolla, paikallisliikenteen bussimatkat hieman keskimääräisen alapuolella.
Lentoliikenteen suosio kasvoi tasaisesti, kunnes nyt sitä koskeva ajattelu näyttää muuttuneen aiempaa
selvästi kielteisemmäksi.
Suhtautuminen matkustamiseen eri tavoin (edellyttäen, että olisi
tarve liikkua ja mahdollisuus valita vapaasti eri liikkumismuotojen välillä).
Eri liikennemuotojen käyttäjät (%)

Eri liikennemuotoja hyödyntävien enemmistöt suhtautuvat myönteisesti kyseisen liikennemuodon
käyttöön.
Verrattuna kolmen vuoden takaiseen, kaukoliikenteen junien käyttäjien näkemykset kyseistä liikennemuotoa kohtaan ovat muuttuneet selvästi myönteisemmiksi. Vastaavasti varsinkin ulkomaille suuntautuvien lentokonematkojen hyödyntäjät ovat nyt hieman aiempaa kriittisempiä lentoliikennettä
kohtaan.
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RAIDE-, BUSSI- JA LENTOLIIKENTEEN PROFIILI
Tutkimukseen osallistuneet ottivat vielä erikseen kantaa raide-, bussi- ja lentoliikenteeseen. Heidän
tehtävänään oli pohtia yhtätoista ominaisuutta ja liittää niistä sopivat kolmeen liikennemuotoon.
Näin kunkin liikennemuodon kuvaa voi tarkastella suhteessa itseensä eli vertailemalla eri ominaisuuksien sopivuutta ilmaisevien prosenttilukujen suuruusjärjestystä tai suhteessa muihin liikennemuotoihin.
Nämä erilaiset tarkastelunäkökulmat voivat tarjota osittain erilaisen tuloksen, koska vaikka jokin ominaisuus saattaisikin osoittautua leimalliseksi jollekin liikennemuodolle, se saattaa olla vielä tyypillisempi jollekin muulle. Sama pätee tietysti myös päinvastoin.

Raideliikenne on turvallista ja sopii hyvin matkustamiseen, haasteena vieläkin
aikatauluissa pysyminen
Raideliikenteelle muotoutuu selkeä profiili. Se on kansalaisten mielestä turvallinen matkustettaessa,
sopii kotimaan matkailuun ja työmatkailuun. Lisäksi raideliikenteestä on helppo saada tietoa, kun
tulee tarve matkustaa.

Raideliikenteen profiili (%)
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Joka toinen on valmis suosittelemaan raideliikennettä muille. Sillä matkustaminen koetaan turvallisemmaksi kuin bussi- tai lentokonematkat.
Raideliikenteeseen eivät kansalaisten mielestä sovi ominaisuudet kuten pysyy hyvin aikatauluissa,
hyvät oheispalvelut ja antaa vastinetta lippujen hinnoille. Aikatauluissa pysymisessä raideliikenne häviää
varsinkin linja-autoliikenteelle. Matkustusturvallisuuden lisäksi sen sopivuus kotimaanmatkailuun
yleensä sekä työmatkojen tekemiseen erottavat raideliikenteen positiivisessa mielessä kahdesta muusta
tavasta.
Mielikuvat raideliikenteestä ovat hieman vaihdelleet kuluneen seitsemän vuoden aikana. Ainoa johdonmukaisesti muuttunut on näkemys kaluston ja laitteiden nykyaikaisuudesta. Nyt 15 prosenttiyksikköä
useampi kuin 2010 liittää tämän ominaisuuden raideliikenteeseen.
Lisäksi voi todeta sen, että nyt hieman useampi kuin kertaakaan aiemmin on valmis suosittelemaan
raideliikennettä muille ja kokee sen antavan vastinetta lipun hinnalle.

Bussiliikenne sopii työmatkailuun, mutta pysäkit eivät kaikkien mielestä
ole miellyttäviä ja turvallisia
Julkista linja-autoliikennettä leimaa voimakkaasti yksi ominaisuus. Se sopii hyvin työmatkailuun.
Lisäksi enemmistö kokee olonsa turvalliseksi sillä matkustaessaan ja uskoo saavansa helposti siitä
tietoa, kun aikoo matkustaa.
47 prosentin mielestä bussiliikenne pysyy hyvin aikataulusta. Tässä mielessä se eroaa merkittävästi
raideliikenteestä. Se on linja-autoliikenteen vahvuus myös suhteessa lentoliikenteeseen.
Bussiliikenteen profiili (%)
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Linja-autoliikenteeseen heikosti sopivia ominaisuuksia ovat hyvät oheispalvelut ja asemien/pysäkkien
turvallisuus/miellyttävyys.
Myöskään henkilökunnan osaaminen ja ystävällisyys eivät kuulu tutkimuksen mukaan bussiliikenteen
vahvuuksiin. Asemien ja pysäkkien turvallisuudessa bussiliikenne häviää raide- ja lentoliikenteelle.
Bussiliikenteen julkinen kuva on pysynyt kutakuinkin ennallaan. Kun asiaa tarkastelee noin 10 vuoden
säteellä, lipun hinnalle annettavan vastineen havaitsee kohentuneen ja asettuneen uudelle, korkeammalle tasolle.
Vastaavasti aiempaa harvempi kokee saavansa bussiliikenteestä helposti tietoa, silloin kun olisi aikeissa
matkustaa. Myös kokemus aikataulujen pitävyydestä on nyt aiempaa (hitusen) heikompi.

Lentoliikenne on kalustoltaan nykyaikaista, henkilökunta osaavaa ja ystävällistä
Lentoliikenteen kalusto on suomalaisten mielestä nykyaikaista. Enemmistön mielestä lentoliikenteestä
on helppo saada tietoa ja sen henkilökunta on osaavaa sekä ystävällistä.
Käytännössä joka toinen lentomatkustaja tuntee olonsa turvalliseksi sekä ilmassa että lentoasemilla.
Jälkimmäiset luovat selvästi enemmän turvallisuutta kuin varsinkaan bussien asemat ja pysäkit.

Lentoliikenteen profiili (%)
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Työmatkailuun lentoliikenne sopii vain muutamien mielestä. Harvat pitävät sen oheispalveluitakaan kovin
hyvinä. Vain kolmasosa olisi valmis suosittelemaan sitä muille. Joka neljännen mielestä se antaa vastinetta
lippujen hinnalle.
Turvallisuus lentoasemilla, kaluston nykyaikaisuus sekä henkilökunnan osaaminen ja ystävällisyys ovat lentoliikenteen vahvuuksia suhteessa raide- ja bussiliikenteeseen. Sopivuus työmatkailuun tai lomailuun kotimaassa sekä lippujen hinnalle saatava vastine ovat esimerkkejä päinvastaisesta.
Lentoliikennettä koskevat mielikuvat ovat lähestulkoon entiset. Hieman harvempi kuin kolme vuotta sitten
pitää sitä hyvänä liikkumistapana kotimaanmatkailussa tai saa siitä tietoa. Myös aikataulussa pysyminen
toteutuu suomalaisten mielestä nyt hieman heikommin kuin 2017.
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MITEN JOUKKOLIIKENNE SAADAAN NYKYISTÄ HOUKUTTELEVAMMAKSI
VAIHTOEHDOKSI?
Vastaajat saivat punnita kuuttatoista keinoa, joiden avulla saattaisi olla mahdollista lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta nykyisestä.
Näistä heitä pyydettiin valitsemaan kaikki omasta mielestään hyvät. Kuudentoista asian listalla oli
yksi yksityisautoilun rajoittamista koskeva ehdotus (ruuhkamaksut). Arvioitavana oli siis pääasiallisesti
ns. porkkanoiksi rinnastettavien keinojen vaikuttavuus.
Kansalaisten mielestä yksi keino olisi takuuvarma houkutin. Halvemmat hinnat johtaisivat joukkoliikenteen käyttöön. Tätä mieltä oli 66 prosenttia kysymykseen vastanneista.
Niukka enemmistö (54 %) valitsi myös reittien määrän lisäämisen. 46 prosenttia suositteli parantamaan vaihtomahdollisuuksia linjalta toiselle, 42 prosenttia nopeuttamaan matka-aikoja.

Toimivana pidetyt keinot saada joukkoliikenne houkuttelevammaksi
vaihtoehdoksi (%)
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Tulosten perusteella voi tehdä myös johtopäätöksiä siitä, mihin keinoihin ei oikein uskota. Hyviä
esimerkkejä sellaisista ovat oheispalvelujen lisääminen joukkoliikenteen vaihtopaikkojen yhteyteen,
ystävällisempi henkilökunta ja tunne paremmasta matkustusturvallisuudesta.
Em. seikat houkuttavat ajattelemaan, että matkustusturvallisuus ja henkilökunnan ystävällisyyteen
panostaminen eivät auta saamaan ihmisiä siirtymään joukkoliikenteeseen, mutta parantavat asiakastyytyväisyyttä nykyisten joukkoliikennevälineiden käyttäjien keskuudessa.
Ruuhkamaksujen ja tietullien käyttöönotto henkilöautoliikenteessä ei kansalaisten mielestä juurikaan
lisäisi joukkoliikenteen houkutusvoimaa. Ne eivät tehoaisi tutkimuksen mukaan etenkään henkilöautolla liikkuviin kansalaisiin.
Eivät ne kuuluu joukkoliikennettä kaikkein aktiivisimminkaan käyttävien mielestä parhaisiin tapoihin
lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta.
Silti joukkoliikennettä aktiivisimmin hyödyntävistä (kerran viikossa tai useammin) yli kaksi ja puoli
kertaa useampi (27 %) kuin sen satunnaisista käyttäjistä (vähemmän kuin kerran kuukaudessa tai ei
lainkaan) (10 %) pitää tietulleja ja ruuhkamaksuja hyvänä keinona lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta.
Näkemykset ovat jonkin verran muuttuneet vuodesta 2010. Vaikka enemmistö edelleen pitää halvempia
hintoja hyvänä keinona, tällä tavalla ajattelevia on nyt 16 prosenttiyksikköä vähemmän kuin silloin.
Myös reittien määrän lisääminen mainittiin nyt harvemmin kuin 2010, samoin lähtöjen määrän
lisääminen.
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MIHIN PITÄISI PANOSTAA LIIKENNEOLOSUHTEIDEN PARANTAMISEKSI?
Mihin asioihin Suomessa tulisi panostaa liikenneolosuhteiden parantamiseksi? Tätä selvitettiin kysymyksessä, josta vastaajia pyydettiin valitsemaan kahdeksasta vaihtoehdosta ensisijainen ja toissijainen kehittämiskohde.

Suomalaiset haluaisivat ensisijaisesti panostaa maanteiden perusparannukseen
Vastaus esitettyyn kysymykseen on edelleen varsin yksiselitteinen. Suomalaisten mielestä ensisijaisesti
pitäisi parantaa maanteitä. Kaksi viidestä (39 %) pitää tätä ensisijaisena keinona kohentaa maamme
liikenneolosuhteita, 24 prosenttia toissijaisena tapana.
Vähiten kannatusta kohdentuu uusien lentokenttä- ja ratahankkeiden toteuttamiseen sekä uusien
moottoriteiden rakentamiseen.
On ymmärrettävää, että käytettävällä kulkuvälineellä on yhteys kehityskohteiden valintaan. Henkilöautoa säännöllisesti käyttävät toivovat muita vahvemmin panostuksia maanteiden perusparannukseen.
Julkisilla kuluvälineillä liikkuvat taas valitsevat muita hieman useammin ratojen perusparannuksen. Tosin
kaikkein aktiivisimmista joukkoliikenteen käyttäjistäkin 19 prosenttia näkee tällä hetkellä tarvetta
kohentaa merkittävästi maanteiden kuntoa.

Suomalaisten enemmistö tyrmää ruuhkamaksut
Lisäksi vastaajille esitetiin neljä joukkoliikennettä koskevaa tai siihen liittyvää ehdotusta ja pyydettiin kertomaan, onko niiden puolesta vai niitä vastaan.
Enemmistö (59 %) kansasta vastustaa ruuhkamaksujen ja tietullien käyttöönottoa henkilöautoliikenteessä. Joka neljäs (24 %) suhtautuu ehdotukseen myönteisesti, 17 prosentin ollessa vailla mielipidettä.
Ehdotus ruuhkamaksujen käyttöönotosta on myrkkyä etenkin henkilöautoa työmatkoilla käyttäville.
Heistä 67 prosenttia vastustaa ajatusta.
Tapa käyttää joukkoliikennettä vaikuttaa käsityksiin. Sitä kokonaan käyttämättömistä 69 prosenttia
ei kannata ruuhkamaksuja ja tietulleja. Mitä aktiivisempi joukkoliikenteen käyttäjä on, sitä enemmän
myötätuntoa ehdotus niiden käyttöönotosta saa.
Silti vain 35 prosenttia joukkoliikennettä aktiivisemmin käyttävistäkin on ruuhkamaksujen puolesta.
Ruuhkamaksujen ja tietullien suosio on hieman vaihdellut. Koko ajan enemmistö on kuitenkin ollut
niitä vastaan.
Niin tekee myös pääkaupunkiseudulla asuvien enemmistö. Heistä 52 prosenttia ei kannata ruuhkamaksujen ja tietullien käyttöönottoa. 31 prosenttia eli keskimääräistä hiukan useampi pääkaupunkiseudun asukas on niiden kannalla.
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Joukkoliikenteen maksuttomuus asutuskeskuksissa jakaa käsityksiä
Melkein joka toinen suomalainen (47 %) suhtautuu myönteisesti ajatukseen siitä, että joukkoliikenne
olisi asutuskeskuksissa maksutonta.
44 prosenttia toivoisi uudistusta, jossa matkalippujen hinnat yhdenmukaistettaisiin koko maassa.
Tässä ajatuksena on se, että matkalippujen hinnat olisivat tietyn pituisilla matkoilla yhteiset liikennevälineestä riippumatta.

Asiat, joihin panostaisi liikenneolosuhteiden parantamiseksi (%)

Asiat, joihin ensisijaisesti panostaisi
liikenneolosuhteiden parantamiseksi (%)
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Runsaan neljäsosan (27 %) mielestä lipunhintojen yhdenmukaistaminen ei ole hyvä idea. 29 prosenttia
ei puolestaan osannut sanoa, mitä ajattelisi asiasta.
Ajatus miellyttää kaikkien liikennemuotojen asiakkaita osapuilleen saman verran. Avoimella maaseudulla asuvista 46 prosenttia sekä itä- ja pohjoissuomalaisista peräti 55 prosenttia pitää esitettyä
hyvänä ajatuksena.
Suurten asutuskeskusten asukit eivät lämpene sille aivan yhtä paljon. Esim. pääkaupunkiseutulaisista
vain 36 prosenttia ottaa kantaa lipunhintojen yhdenmukaistamisen puolesta.

Suhtautuminen joukkoliikennettä koskeviin ehdotuksiin (%)

Asutuskeskusten joukkoliikenteen muuttaminen maksuttomaksi jakaa mielipiteitä jonkin verran enemmän.
47 prosenttia suhtautuu ajatukseen myönteisesti, 35 prosentin ollessa siitä päinvastaista mieltä. 18 prosenttia
ei pysty tai halua ottaa kantaa asiaan.
36 prosenttia suomalaisista ei halua, että joukkoliikenteessä panostettaisiin enemmän palvelutason
parantamiseen kuin lippujen hintojen alentamiseen. 34 prosentille se kuitenkin sopisi.
Muutokset mielipiteissä ovat vähäisiä. Panostaminen palvelutason parantamiseen lippujen hinnan alentamisen sijaan miellyttää nyt hieman useampaa kuin vuonna 2013.
Myös niitä, jotka toivovat lippujen hintojen yhdenmukaistamista, on nyt hiukan vähemmän kuin seitsemän
vuotta sitten.
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Joukkoliikenteen maksuttomuuden arvellaan johtavan yksityisauton käytön
vähentymiseen ja joukkoliikennevälineiden turhan käytön yleistymiseen
Joukkoliikenteen maksuttomuus oli teemana kahdessa muussakin kysymyksessä. Ensin tutkimukseen
osallistuneita pyydettiin arvioimaan, miten joukkoliikenteen maksuttomuus heidän mielestään
vaikuttaisi yksityisauton käyttöön asutuskeskuksissa.
Lisäksi kysyttiin, olisiko asialla vaikutusta joukkoliikennevälineiden turhaan käyttämiseen lyhyillä
matkoilla.
Enemmistö (72 %) kansasta arvioi, että joukkoliikenteen maksuttomuus asutuskeskuksissa johtaisi
yksityisauton käytön vähentymiseen ainakin jossain määrin.
Myös yksityisautoa työmatkoilla käyttävät ovat yhtä vakuuttuneita asiasta. Saman voi todeta maan
eri osissa ja erityyppisillä paikkakunnilla asuvista.

Käsitykset siitä, miten joukkoliikenteen maksuttomuus
asutuskeskuksissa vaikuttaisi eräisiin asioihin (%)

Maksuton asutuskeskusten joukkoliikenne saattaisi aiheuttaa joukkoliikennevälineiden turhaakin
käyttöä. Enemmistö (54 %) ennakoi, että niin voisi tapahtua aiempaa enemmän.
Näkemykset joukkoliikenteen maksuttomuuden vaikutuksista ovat pääpiirteissään entiset. Silti voi
todeta, että hieman harvempi kuin neljä vuotta sitten uskoo yksityisauton käytön vähenevän sen
vuoksi. Aiempaa useampi taas uskoo, että maksuttomuus voisi lisätä joukkoliikenteen turhaa käyttöä.
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MIELIPITEET JULKISTEN PALVELUIDEN ULKOISTAMISESTA
Kysymys julkisten palveluiden ulkoistamisesta ja kilpailuttamisesta jakaa vahvasti suomalaisten
mielipiteitä.
Aivan tarkkaan ottaen tutkimukseen osallistuneille esitettiin seuraava kysymys: ”Julkiset peruspalvelut
voidaan järjestää siten, että julkisen sektori itse tuottaa palvelut tai sitten ulkoistaa ja kilpailuttaa
palvelut, jolloin yksityiset yritykset tarjoavat palvelut kansalaisille. Mitä mieltä olet julkisten palveluiden ulkoistamisesta ja kilpailuttamisesta yleensä kansalaisten kannalta?”
Joka kolmas (34 %) vastaaja kertoi kannattavansa kysymyksessä kuvattua. Jonkin verran useampi
(44 %) oli sitä vastaan. Vajaa neljäsosa (23 %) ei osannut tai halunnut sanoa, mitä mieltä on asiasta.
Asiaa koskevat mielipiteet hajoavat puolesta ja vastaan yhtä voimakkaasti kuin kahdessa aiemmassakin
tutkimuksessa. Näkemykset siitä ovat pysyneet pitkään melko samankaltaisina.
Miehet (38 %) ovat hiukan enemmän ulkoistamisen ja kilpailuttamisen kannalla kuin naiset (29 %).
Myös koulutus vaikuttaa käsityksiin. Enemmän muodollista koulutusta tarkoittaa tässä yhteydessä
myötämielisempää suhtautumista asiaan.
Ideologinen suhtautuminen kuitenkin jakaa käsityksiä enemmän. Mitä oikeistolaisempi henkilö
kokee olevansa, sitä todennäköisemmin hän on asian puolesta.
Vastaavasti, mitä vasemmistolaisemmasta henkilöstä on kyse, sen varmemmin suhtautuminen ulkoistamista ja kilpailuttamista kohtaan on kriittistä.
Itsensä oikeistolaisiksi mieltävistä 55 prosenttia otti kantaa esitetyn puolesta. Vasemmistolaisena
itseään pitävistä 68 prosenttia oli sitä vastaan.

Mielipiteet julkisten palveluiden ulkoistamisesta ja
kilpailuttamisesta kansalaisten kannalta (%)
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Mielipiteet julkisten palveluiden ulkoistamisesta ja
kilpailuttamisesta kansalaisten kannalta (%)

Puoluekannatuksen tasolle asia heijastuu niin, että kokoomuslaiset ottavat voimakkaimmin kantaa
ulkoistamisen ja kilpailuttamisen puolesta. Myös Liike Nyt!:in kannattajista löytää enemmän asian
puolesta kuin sitä vastaan kantaa ottavia.
Sosialidemokraattien ja perussuomalaisten niukat enemmistöt vastustavat asiaa. Vihreistä löytää
enemmän sitä vastustavia kuin kannattavia, samoin keskustalaisista.
Vasemmistoliittolaiset ovat asiaa kohtaan kaikkein kriittisimpiä. Puolueen kannattajista peräti 71
prosenttia kertoi olevansa kysymyksessä mainittua vastaan.
RKP:läiset tämä asia jakaa pahemmin kahtia kuin muiden puolueiden kannattajat. 42 prosenttia
suhtautuu siihen kielteisesti, 41 prosenttia myötämielisesti.

Kaupungin omistaman liikelaitoksen tulisi tuottaa metro- ja raitiovaunuliikenne,
valtion omistaman liikelaitoksen tulee hoitaa paikallisjunaliikenne
Tutkimuksessa selvitettiin myös tarkemmin näkemyksiä siitä, mikä olisi paras tapa tuottaa paikallisliikenteen palvelut kansalaisille.
Mielipiteitä kysyttiin erikseen neljästä eri liikennemuodosta: juna-, linja-auto-, metro- sekä raitiovaunuliikenteestä. Vaihtoehdoiksi tarjottiin, että kaupunki/valtio tarjoaa palvelut omana tuotantona,
kaupungin/valtion omistama liikelaitos tuottaa ne tai asian hoitaa yksityinen yritys.
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Suomalaiset ovat taipuvaisia ajattelemaan, että junaliikenteen, metroliikenteen ja raitiovaunuliikenteen palvelut tulisi toteuttaa joko itse omana tuotantona tai liikelaitoksen kautta.
Linja-autoliikenne muodostaa tämän säännön vahvistavan poikkeuksen. Melko moni on sitä mieltä,
että yksityinen yritys on paras tuottamaan linja-autoliikenteen palvelut. Tosin 47 prosenttia toivoisi,
että sekin järjestettäisiin valtion tai kaupungin toimesta.
Paras tapa tuottaa paikallisliikenteen palvelut kansalaisille (%)

Pääpiirteissään tulokset ovat samanlaiset kuin kolme vuotta sitten. Yksi suurempi muutos kuitenkin
löytyy ja se koskee linja-autoliikenteen paikallisliikenteen järjestelyjä.
Aiempaa useampi toivoo, että se järjestettäisiin joko kaupungin/valtion omana tuotantona tai niiden
omistaman liikelaitoksen kautta.
Muut muutokset ovat erittäin pieniä. Junaliikenteeseen liittyy oireellinen ero. Aiempaa hieman useampi
antaisi sen valtion/kaupungin omistaman liikelaitoksen huolehdittavaksi.
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MISSÄ TILANTEESSA JULKISEN LIIKENTEEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTAISTELU
ON OIKEUTETTU?
Työtaisteluista kysyttiin siten, että vastaajat saivat arviotavakseen kuusi erityyppistä tilannetta. Heitä
pyydettiin kertomaan, pitävätkö he kutakin oikeutettuna syynä joukkoliikenteen työntekijöiden työtaistelulle vai eivät.

Työturvallisuuden heikentyminen ja työnantajan sopimusrikkomukset
legitiimeimmät perusteet
Neljä suomalaista viidestä (82 %) hyväksyy työtaistelutoimet, jos työnantaja ei noudata lakeja tai
sopimuksia. Lakko tai muu työtaistelutoimi on tällöin yleisesti hyväksytty vastaveto sopimuksen
rikkonutta kumppania vastaan.
Käytännössä yhtä moni (80 %) hyväksyy työtaistelun, jos sillä pyritään vastaamaan työnantajien
toimista johtuvaan työntekijöiden turvallisuuden heikkenemiseen.
Valtaenemmistö hyväksyy työtaistelutoimet silloinkin, kun työnantaja pyrkii heikentämään työntekijöiden työoloja tuotannollisiin syihin vedoten (71 %) tai kun työntekijät arvioivat joukkoliikenteen
tai matkustajien turvallisuuden heikkenevän (67 %).
Kuudesta perusteesta kaksi ei saa enemmistön hyväksyntää. Sopimusneuvottelujen vauhdittaminen
(37 %) työtaistelun avulla tai siihen ryhtyminen, koska halutaan solidaarisuussyistä tukea läheistä
liittoa tai järjestöä (28 %), saavat hyväksynnän neljännekseltä ja viidennekseltä.
Tuoreet tulokset ovat melkein samat kuin 2017. Perusteiden välinen järjestys ja tietynlaisen suuren
kuvan mittasuhteet ovat muuttumattomat.
Silti voi todeta, että nyt kaikki työtaistelun perusteet saivat hyväksynnän useammalta kuin kolme
vuotta sitten.
Erityisesti solidaarisuussyistä ja sopimusneuvottelujen vauhdittamiseksi järjestettävät lakot saavat
nyt useammalta hyväksynnän.
Toista liittoa tai järjestöä voi tukea työtaistelulla kahdeksan prosenttiyksikköä useamman mielestä
12 prosenttiyksikköä useampi sallisi sopimusneuvottelujen vauhdittamisen sen avulla.
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Onko julkisen liikenteen työntekijöiden työtaistelu oikeutettu
seuraavista syistä (%)

Oikeutettuna pidetyt julkisen liikenteen työtaisteluiden syyt (%)
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MIELIPITEITÄ JOUKKOLIIKENTEESEEN LIITTYVISTÄ IDEOISTA
Tutkimuksessa kysyttiin kahdesta joukkoliikenteeseen liittyvästä ideasta. Ensinnäkin tiedusteltiin, millä
keinoilla voitaisiin lisätä junamatkustamisen tunnelmaa tai mielekkyyttä. Lisäksi kysyttiin sitä, mikä
suunnitteluista kolmesta suuresta ratahankkeesta on tärkein.

Mukava, nopea ja täsmällinen junaliikenne lisää mielekkyyttä junamatkustusta
kohtaan
Junamatkustamista luodanneessa kysymyksessä vastaajat saivat valita yhdeksästä asiasta ne, jotka
heidän mielestään lisäävät matkustamisen tunnelmaa tai mielekkyyttä.
Aikataulujen pitävyys oli ainoa enemmistön mainitsema. Sen valitsi 49 prosenttia. Melko monen mielestä
myös matkustamisen mukavuudella (47 %) ja nopeudella (44 %) on sama vaikutus.
Sen enempää junahenkilökunnan ammattitaito (10 %) kuin asennekaan (17 %) ei noussut tässä
tarkastelussa keskeisimpien tekijöiden joukkoon. Saman voi sanoa mahdollisuudesta hyödyntää
ravintolavaunun palveluita matkana aikana (18 %).
Mahdollisuus omaan aikaan tai työskentelyyn sekä matkustamisen turvallisuus olivat muut kysytyt
tekijät. Karkeasti ottaen joka neljäs mainitsi ne.
Näkemykset asiasta olivat käytännössä samat kuin kolme vuotta sitten.

Helsinki-Tampere -radan kehittäminen niukasti tärkein – myös Itärataa korostettiin
Vajaa kolmannes (31 %) tutkimukseen osallistuneista piti Helsinki-Tampere -radan kehittämistä tärkeimpänä kolmesta suuresta ratahankkeesta. Toiseksi tärkein se on 34 prosentin mielestä.
Melkein yhtä moni nosti tärkeimmäksi nopean junayhteyden Helsingistä Kouvolan kautta Itä-Suomeen.
Tämä Itärata-hanke on keskeisin 29 prosentin mielestä. 24 prosenttia pitää sitä toiseksi tärkeimpänä.
Tunnin juna Turkuun jäi tässä tarkastelussa kolmanneksi. 14 prosentin mielestä se on tärkein kehittämiskohde, 28 prosentin mielestä toiseksi tärkein.
Alueelliset erot tulevat tuloksissa luonnollisesti esiin. Oman suunnan vaihtoehtoa pidettiin tärkeimpänä.

Raideliikenteen olosuhteiden kehittäminen tärkein tulevaisuuden panostuskohde
Suurin joukko panostaisi tulevaisuudessa ensisijaisesti raideliikenteeseen. Maantieliikenne tulee
kyseeseen hieman harvemmalle.
Kolmessa vuodessa painotukset näiden kahden välillä ovat jonkin verran muuttuneet kolmessa
vuodessa. Raideliikenteen valitsi nyt 46 prosenttia aiemman 36 prosentin sijaan. Maantieliikennettä
ensisijaisesti korostavien osuus puolestaan on laskenut 52 prosentista 39 prosenttiin.
Suurimpien puolueiden kannattajista raideliikenne on tärkeä erityisesti vihreille (69 %) ja vasemmistoliittolaisille (73 %).
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Perussuomalaisten enemmistön (58 %) mielestä panostukset pitäisi keskittää maantieliikenteen
kehittämiseen.
Sosialidemokraattien, kokoomuslaisten ja keskustalaisten näkemykset hajaantuvat. Osa pitää maantieliikennettä tärkeimpänä, käytännössä yhtä monen toivoessa panostuksia raideliikenteeseen.

Junamatkustamisen tunnelmaa tai mielekkyyttä lisäävät tekijät (%)

Suunnitelluista suurista ratahankkeista tärkeimpinä pidetyt (%)
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Mihin liikennemuotoon panostaisi ensisijassa tulevaisuudessa,
jos ajatellaan eri liikennemuotojen olosuhteiden kehittämistä (%)
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LIITEKUVAT:
SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN JOUKKOLIIKENTEESEEN 2020
Arvosanat julkisen liikenteen palveluille.
Hyvien ja huonojen arvosanojen väliset erotukset. (%)

Arvosanat julkisen liikenteen palveluille liikennemuotoa
käyttäneiden parissa (%)
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Yleisarvosana julkiselle liikenteelle (%)

Arvosana kaukoliikenteelle (%)

Arvosana paikallisjunaliikenteelle (%)
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Arvosana linja-autoliikenteelle
kaukoliikenteessä (%)

Arvosana linja-autoliikenteelle
paikallisliikenteessä (%)

Arvosana paikallisjunaliikenteelle
käyttäjien keskuudessa (%)
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Arvosana kaukojunaliikenteelle käyttäjien keskuudessa (%)

Mihin suuntaan julkisen liikenteen palvelut ovat muuttuneet
viimeksi kuluneen parin vuoden aikana (%)

Arvosanat junien, linja-autojen, maanteiden ja rautateiden kunnolle (%)
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Arviot eräiden liikennemuotojen ympäristöystävällisyydestä (%)

Suhtautuminen matkustamiseen eri tavoin (edellyttäen, että olisi tarve
liikkua ja mahdollisuus valita vapaasti eri liikkumismuotojen välillä) (%)
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Raideliikenteen profiili (%)

Bussiliikenteen profiili (%)
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Lentoliikenteen profiili (%)

Toimivana pidetyt keinot saada joukkoliikenne huokuttelevammaksi vaihtoehdoksi (%)
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Joukkoliikenteen lippujen hinnat tulisi yhdenmukaistaa
koko maassa siten, että tietyn pituisille matkoille olisi yhteiset hinnat
liikennevälineestä riippumatta (%)

Asutuskeskuksissa tulisi joukkoliikenteen olla maksutonta (%)

Joukkoliikenteessä tulisi panostaa palvelutason parantamiseen
pikemminkin kuin lippujen hintojen alentamiseen (%)
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Ruuhkamaksut ja tietullit on otettava käyttöön henkilöautoliikenteessä (%)

Käsitykset siitä, miten joukkoliikenteen maksuttomuus
asutuskeskuksissa vaikuttaisi eräisiin asioihin (%)

Paras tapa tuottaa paikallisliikenteen palvelut kansalaisille (%)
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Onko julkisen liikenteen työntekijöiden työtaistelu oikeutettu
seuraavista syistä (%)

Onko julkisen liikenteen työntekijöiden työtaistelu oikeutettu
seuraavista syistä 2/2 (%)
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Junamatkustamisen tunnelmaa tai mielekkyyttä lisäävät tekijät (%)
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JOUKKOLIIKENNEBAROMETRI 2020:
PÄÄKAUPUNKISEUDUN ASUKKAIDEN SUHTAUTUMINEN JOUKKOLIIKENTEESEEN
JOHDANTO
Kantar TNS Oy selvitti Raideammattilaiset JHL ry:n toimeksiannosta pääkaupunkiseudun asukkaiden
arvioita ja mielipiteitä joukkoliikenteestä. Tutkimus kattaa useita aihekokonaisuuksia. Suhtautumista
joukkoliikenteeseen selvitetään mm. palveluiden laadun ja joukkoliikenteen kehittämisen näkökulmasta.
Pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa) asukkaiden keskuudessa haastatteluja tehtiin
kaikkiaan 888 kpl.
Aineisto kerättiin Gallup Forum -vastaajapaneelissa 21. – 28.5.2020. Pääkaupunkiseudun asukkaita
koskevassa aineistossa tulosten luottamusväli on keskimäärin + 3,7 prosenttiyksikköä suuntaansa.

KUULUUKO JULKINEN LIIKENNE PERUSPALVELUIDEN JOUKKOON?
Yhdeksän kymmenestä pääkaupunkiseudun asukkaasta näkee julkisen liikenteen kuuluvan peruspalvelujen joukkoon
Pääkaupunkiseudun asukkaat ovat hyvin yksimielisiä siitä, että julkinen liikenne kuuluu peruspalveluiden
joukkoon. Useampi kuin neljä viidestä (84 %) on tätä mieltä.
Vain kymmenen prosenttia ajattelee, ettei kyse ole peruspalveluihin kuuluvasta asiasta. Kuudella prosentilla ei ole asiaan kantaa.
Pääkaupunkiseudun asukkaat ovat hieman vakuuttuneempia kuin suomalaiset keskimäärin (76 %)
siitä, että julkinen liikenne on osa peruspalveluita.

ARVOSANAT JULKISEN LIIKENTEEN PALVELUILLE?
Valtaosa (81 %) pääkaupunkiseutulaisista antaa hyvän arvosanan julkiselle liikenteelle yleensä.
Huonoja arvosanoja julkinen liikenne saa harvoilta.
Vain seitsemän prosenttia arvioi sitä negatiivisesti. Joka kymmenennen (11 %) käsitys siitä on neutraali;
sitä ei pidetä sen enempää hyvänä kuin huononakaan.
Näkemykset ovat käytännössä entiset. Positiivisia arvioita antavia on nyt kokonaisuudessaan yhtä
paljon kuin kolme vuotta sitten.
Erittäin hyvän arvosanan antoi nyt 17 prosenttia, vuonna 2017 kolme prosenttiyksikköä useampi (20 %).
Tilannetta pitää nyt melko hyvänä 64 prosenttia. Kolme vuotta sitten vastaava ajatus oli 61 prosentilla. Erot ovat enintään oireellisia.
Pääkaupunkiseudun asukkaat ovat julkisen liikenteen palveluihin selvästi tyytyväisempiä kuin
suomalaiset keskimäärin.
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Helsinkiläiset ja espoolaiset arvioivat julkista liikennettä myönteisemmin kuin vantaalaiset. Tosin
vantaalaistenkin valtaenemmistö on sitä mieltä, että palvelu on vähintään melko hyvää.

Metro- ja raitiovaunuliikenne saavat suitsutusta
Yksittäisistä liikennemuodoista pääkaupunkiseudun asukkaat arvostavat eniten metroa. Kaikkiaan 75
prosenttia katsoi aiheelliseksi arvioida sitä positiivisesti.
Valtaenemmistö pitää myös raitiovaunuliikennettä hyvänä. 71 prosentin mielestä se on vähintään
melko hyvää.
Lisäksi paikallisjunaliikenne, kansainvälinen lentoliikenne sekä linja-autoliikenne paikallisliikenteessä
miellyttävät melkoista osaa pääkaupunkiseutulaisista. Kun joukkoon lisää vielä kaukojunaliikenteen,
ovat kaikki alueen asukkaiden enemmistön hyvänä pitämät liikkumismuodot tulleet mainittua.
Kotimaan lentoliikenne ja kaukoliikenteen linja-autoliikenne eivät keränneet aivan samassa määrin
myönteistä palautetta. Syynä on se, että useilla ei ole niistä riittävää kokemusta, jotta voisi arvioida
niiden tilaa.
Silti niistäkin liikennemuodoista voi todeta, että arvioita antaneista selvästi useampi näki syytä positiiviseen kuin negatiiviseen.
Liikkumistavasta riippumatta pääkaupunkiseudun asukkaiden palaute oli myönteisempää kuin suomalaisten keskimäärin.
Konkreettisesti asian havaitsee kuviosta, jossa mielipiteitä kuvataan asteikkokeskiarvoin. Ne perustuvat
niiden mielipiteisiin, joilla oli käsitys kulloinkin kyseessä olevasta liikennevälineestä (vailla mielipidettä
olleet on poistettu tarkastelusta).
Näin tarkastellen pääkaupunkiseudun asukkaat antavat kolmelle liikennemuodolle paremman arvosanan kuin julkiselle liikenteelle keskimäärin: metroliikenteelle, kansainväliselle lentoliikenteelle sekä
raitiovaunuliikenteelle.
Tarkastelutapa vahvistaa käsitystä, että Suur-Helsingin asukkaat arvostavat kovin metroaan ja raitiovaunujaan.
Silti on todettava, että suhtautumisessa raitiovaunuliikenteeseen on havaittavissa vähäistä tyytyväisyyden laskua. Sama koskee paikallista linja-autoliikennettä. Toisaalta paikallisjunaliikenne herättää
pääkaupunkiseutulaisissa nyt hieman aiempaa enemmän tyytyväisiä äänenpainoja.

Käyttäjät ovat tyytyväisiä varsinkin metroon
Yleiskuva säilyy erittäin myönteisenä silloinkin, kun tarkastelee liikennevälineiden käyttäjiä. Noin joka
kolmas pääkaupunkiseutulainen metron käyttäjä pitää palvelua erittäin hyvänä, lähes joka toinen
melko hyvänä.
Valtaenemmistö raitiovaunujenkin käyttäjistä vakuuttaa tyytyväisyyttään. Käytännössä neljä viidestä
(79 %) pitää palvelua vähintään melko hyvänä.
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Myös paikallisjunat ja linja-autojen paikallisliikenne ovat käyttäjiensä enemmistön mieleen. Junat
herättävät myönteisiä ajatuksia kolmessa neljästä (76 %), linja-autotkin kahdessa kolmesta (68 %).
Metron ja raitiovaunujen käyttäjien antamat arvosanat ovat samaa tasoa kuin kolme vuotta sitten.
Paikallisjuna herättää nyt hieman jonkin verran enemmän kiitosta, paikallisliikenteen linja autot hieman
vähemmän.
Yleisarvosana julkisen liikenteen palveluille (%), pk-seutu

Yleisarvosana julkisen liikenteen palveluille (%)
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Käyttäjien arviot julkisen liikenteen palveluille (%), pk-seutu

Arvosanat julkisen liikenteen palveluille (%)
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Arvosanat julkisen liikenteen palveluille pääkaupunkilaisten
ja koko väestön keskuudessa (asteikkokeskiarvotarkastelu
– mielipiteitä omainneiden käsitykset)

JULKISEN LIIKENTEEN PALVELUIDEN MUUTOS VIIMEKSI KULUNEEN
PARIN VUODEN AIKANA?
Lähestulkoon joka toinen pääkaupunkiseutulainen (46 %) arvioi julkisen liikenteen palveluiden
parantuneen viimeksi kuluneen parin vuoden aikana. Joka kolmannen (32 %) mielestä tilanne on pysynyt
entisenä. Seitsemäntoista prosenttia totesi asioiden olevan nyt aiempaa huonommassa jamassa.
Espoolaiset näkevät tilanteen keskimääräistä myönteisemmässä valossa. Helsinkiläisten käsitykset
puolestaan ovat hieman positiivisemmat kuin vantaalaisten.
Pääkaupunkiseutulaiset arvioivat joukkoliikenteen kehittymistä samalla tavalla kuin kolme vuotta
sitten.
Heidän näkemyksensä asiasta on optimistisempi kuin suomalaisten käsitykset joukkoliikenteen kehittymisestä yleensä ottaen.
Kun tarkastelee liikkumismuotoja koskevia käsityksiä, yleistä on ajatella, ettei tilanne ole merkittävämmin muuttunut. Toisaalta niitä, joiden mielestä tilanne on aiempaa parempi, löytää useiden
liikennemuotojen osalta enemmän kuin sellaisia, jotka arvelevat sen muuttuneen huonommaksi.
Näin on asia esim. silloin, kun arviontien kohteena on metroliikenne, paikallisjuna, kansainvälinen lentoliikenne tai raitiovaunu- ja kaukojunaliikenne.
Myös paikallinen linja-autoliikenne herättää enemmän myönteistä kuin kielteistä palautetta. Niiden
välinen ero ei kuitenkaan ole yhtä suuri kuin edellä mainituissa tapauksissa. ”Puntit” ovat tasan myös
silloin, kun arviointien kohteena on linja-autoliikenteen kaukoliikenne ja kotimaan lentoliikenne.
Näissä kahdessa tapauksessa useimmat ovat kuitenkin vailla mielipidettä.
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Mihin suuntaan julkisen liikenteen palvelut ovat yleisesti ottaen
muuttuneet viimeksi kuluneen parin vuoden aikana (%)

Mihin suuntaan julkisen liikenteen palvelut ovat yleisesti ottaen
muuttuneet viimeksi kuluneen parin vuoden aikana (%)
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Mihin suuntaan julkisen liikenteen palvelut ovat yleisesti ottaen muuttuneet
viimeksi kuluneen parin vuoden aikana (%), pk-seutu

ARVOSANAT LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURILLE JA JULKISILLE KULKUVÄLINEILLE
Pääkaupunkiseutulaiset saivat kertoa näkemyksensä myös liikenteen infrastruktuurin ja julkisten kulkuvälineiden kunnosta. Arviointien kohteena olivat maantiet, rautatiet sekä linja-autot ja junat sekä
paikallis- että kaukoliikenteessä.

Paikallisliikenteen linja-autojen ja junien kunto miellyttää yhä useampaa,
maanteiden kuntoa kritisoivia aiempaa vähemmän
Enemmistö pääkaupunkiseudun asukkaista pitää paikallisliikenteen linja-autojen kuntoa ja ajantasaisuutta vähintään melko hyvänä. Tätä mieltä heistä on 63 prosenttia. 57 prosentilla on sama
käsitys paikallisjunista.
Tyytymättömiä he ovat maanteiden kuntoon. 43 prosentin mielestä se on vähintään melko huono.
Vain joka kymmenes (10 %) pitää rautateiden kuntoa huonona. Hyvä se on 38 prosentin mielestä.
Espoolaiset pitävät paikallisjunien kuntoa ja ajantasaisuutta parempana kuin helsinkiläiset ja
vantaalaiset.
Näistä jälkimmäiset suhtautuvat keskimääräistä hieman myönteisemmin paikallisliikenteen linjaautoihin. Tosin helsinkiläistenkin enemmistö pitää niitä vähintään melko hyvinä.
Paikallisliikenteen linja-autojen kunto ja ajan miellyttävät yhä useampaa. Nyt niitä pitää hyvänä 16
prosenttiyksikköä useampi kuin vuonna 2013.
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Myös paikallisjunien kunto ja ajantasaisuus on pääkaupunkiseutulaisten mielestä kohentunut jonkin
verran. Verrattuna 2013 annettuun arvosanaan, tuore arvio on 12 prosenttiyksikköä parempi.
Muilta osin alueen asukkaiden näkemykset ovat pitkälti entiset. Tosin maanteiden kuntoa moittivia
on nyt hieman vähemmän kuin kolme vuotta sitten.

MITEN JOUKKOLIIKENNE SAADAAN NYKYISTÄ HOUKUTTELEVAMMAKSI
VAIHTOEHDOKSI?
Pääkaupunkiseutulaisia pyydettiin punnitsemaan kuuttatoista keinoa, joiden avulla saattaisi olla
mahdollista lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta nykyisestä. Näistä heitä pyydettiin valitsemaan
kaikki omasta mielestään hyvät.
Yksi keino olisi heidän mielestään tehokas houkutin lisätä joukkoliikenteen käyttöä, nimittäin halvemmat hinnat. Yhteensä 68 prosenttia oli tätä mieltä.
Muita esitettyjä tapoja ei pidetty aivan yhtä tehokkaina. Melko moni kuitenkin mainitsi paremmat
vaihtomahdollisuudet linjalta toiselle (51 %), reittien lisäämisen (50 %) sekä nopeammat matka-ajat
(45 %).
Tulosten perusteella voi tehdä myös johtopäätöksiä siitä, mihin keinoihin ei oikein uskota. Hyviä
esimerkkejä sellaisista ovat oheispalvelujen lisääminen joukkoliikenteen vaihtopaikkojen yhteyteen,
ystävällisempi ja avuliaampi henkilökunta, asemien ja pysäkkien määrän lisääminen sekä parempi
matkustusturvallisuus.
Ruuhkamaksujen ja tietullien käyttöönotto henkilöautoliikenteessä ei pääkaupunkiseutulaisten
mielestä juurikaan lisäisi joukkoliikenteen houkuttelevuutta.
Oikeastaan varsinaisesti vain eräät vihreät ja vasemmistoliiton kannattajat uskovat siihen. Vihreistä 35
ja vasemmistoliittolaisista 36 prosenttia eli noin kaksi kertaa suurempi osa kuin pääkaupunkiseudun
asukkaista keskimäärin arvelee, että ruuhkamaksuilla saataisiin muutettua joukkoliikenne nykyistä
houkuttelevammaksi.
Noin joka neljännellä (23 %) joukkoliikennettä aktiivisimmin käyttävällä on sama käsitys. Niistä, jotka
eivät käytä sitä lainkaan, vain kolme prosenttia uskoo, että tietullit ja ruuhkamaksut lisäisivät joukkoliikenteen suosiota.
Aiempaa useampi uskoo reittien määrän lisäämisen ja parempien vaihtomahdollisuuksien luomisen
lisäävän joukkoliikenteen houkuttelevuutta.
Muista muutoksista voi mainita mm. sen, että ystävällisempi ja avuliaampi henkilökunta on yhä
harvemman mielestä asia, joka voisi lisätä houkutusta käyttää joukkoliikennettä. Saman voi todeta
turvallisuudentunteen vahvistamisesta asemilla ja pysäkeillä.
Pääkaupunkiseudun asukkaiden käsitykset asiasta ovat hyvin samankaltaiset kuin suomalaisten mielipiteet keskimäärin. Erot ovat hyvin pieniä, eivätkä siten tarjoa mahdollisuutta suoraviivaiseen tulkintaan.
Silti voi maltillisesta panna merkille, että turvallisuuden tunteen lisääminen niin pysäkeillä kuin matkustettaessakin nousi pääkaupunkiseutulaisten vastauksissa edelleen esiin keskimääräistä useammin.
Saman voi todeta matkustusmukavuudesta sekä henkilökunnan ystävällisyydestä ja asiantuntevuudesta.
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Mihin suuntaan julkisen liikenteen palvelut ovat yleisesti ottaen
muuttuneet viimeksi kuluneen parin vuoden aikana (%), pk-seutu
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Arvosanat maanteiden kunnolle (%), pk-seutu

Arvosanat linja-autojen kunnolle paikallisliikenteessä (%), pk-seutu

Arvosanat junien kunnolle paikallisliikenteessä (%), pk-seutu
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Toimivana pidetyt keinot saada joukkoliikenne houkuttelevammaksi
vaihtoehdoksi, pk-seutu (%)

Toimivana pidetyt keinot saada joukkoliikenne houkuttelevammaksi
vaihtoehdoksi (%)
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MIHIN PANOSTETTAISIIN LIIKENNEOLOSUHTEIDEN PARANTAMISEKSI?
Mihin asioihin tulisi panostaa liikenneolosuhteiden parantamiseksi? Tätä selvitettiin kysymyksessä,
jossa vastaajia pyydettiin valitsemaan kahdeksasta vaihtoehdosta ensi- ja toissijainen kehittämiskohde.

Maanteiden perusparannus tärkeintä
Vastaus esitettyyn kysymykseen on melko selvä. Pääkaupunkiseudun asukkaat haluaisivat ensisijaisesti
parantaa maanteitä. Vajaa kolmasosa (30 %) pitää tätä ensisijaisena keinona kohentaa liikenneolosuhteita, joka viides (22 %) prosenttia toissijaisena tapana.
Vähiten kannatusta kohdentuu uusien lentokenttähankkeiden toteuttamiseen. Moottoriteiden rakentaminen, uudet ratahankkeet sekä tasoristeysten turvallisuuden parantaminen ovat muut vain harvojen
kaipaamat keinot.
Olemassa olevien ratojen perusparannus sen sijaan on tärkeä asia. Se mainittiin toiseksi useimmin ensisijaisena (18 %) tapana parantaa asioita.
Kun ottaa huomioon toissijaisetkin valinnat, myös kaupunkien katujen ja teiden kunnostaminen sekä
kevyen liikenteen väylien lisääminen nousivat melko merkittäviksi.
Vaikka maanteiden perusparannus on edelleen tärkein yksittäinen asia, se mainittiin nyt hieman harvemmin kuin 2017, katujen ja teiden kunnostaminen selvästi harvemmin.
Uudet ratahankkeet sekä tasoristeysten turvallisuuden parantaminen mainittiin aiempaa hieman
useammin.
Vaikka maanteiden perusparannus on tärkein asia pääkaupunkiseudun asukkaiden mielestä, muualla
Suomessa asuvat pitävät sen merkitystä vieläkin suurempana.
Suomalaisista yleensä 9 prosenttiyksikköä useampi kuin pääkaupunkiseutulaisista valitsi sen kaikkein
tärkeimmäksi keinoksi parantaa maamme liikenneolosuhteita.

Enemmistö tyrmää ruuhkamaksut
Lisäksi tutkimukseen osallistuneet pääkaupunkiseutulaiset saivat ottaa kantaa neljään joukkoliikennettä koskevaan tai siihen liittyvään ehdotukseen. Kunkin kanssa voi olla samaa tai eri mieltä.
Enemmistö (57 %) kertoi vastustavansa ruuhkamaksujen ja tietullien käyttöönottoa henkilöautoliikenteessä. Runsas neljännes (27 %) pääkaupunkiseutulaisista suhtautuu kyseiseen ehdotukseen
myönteisesti, 16 prosentin ollessa vailla mielipidettä.
Ehdotus ruuhkamaksujen käyttöönotosta on myrkkyä etenkin henkilöautoa työmatkoilla käyttäville.
Heistä 74 prosenttia vastustaa ajatusta.
Tapa käyttää joukkoliikennettä vaikuttaa käsityksiin. Sitä kokonaan käyttämättömistä 83 prosenttia
vastustaa ruuhkamaksuja ja tietulleja. Mitä aktiivisempi joukkoliikenteen käyttäjä on, sitä enemmän
myötätuntoa ehdotus niiden käyttöönotosta saa.
Silti vain 35 prosenttia joukkoliikennettä aktiivisimminkin käyttävistä on ruuhkamaksujen puolella.
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Helsinkiläisistä (29 %) ja vantaalaisista (28 %) hieman suurempi osa kuin espoolaisista (21 %) kannattaa
asiaa. Kaikkien kolmen kaupungin asukkaiden enemmistöt ovat kuitenkin sitä vastaan.
Ruuhkamaksujen ja tietullien suosio on laskenut jonkin verran. Vuonna 2013 niitä kannatti jonkin
verran useampi, tosin silloinkin selkeä vähemmistö (36 %).

Joukkoliikenteen maksuttomuus asutuskeskuksissa jakaa käsityksiä
Joka toinen pääkaupunkiseudun asukas kannattaa asutuskeskusten joukkoliikenteen muuttamista
maksuttomaksi.
53 prosenttia suhtautuu ajatukseen myönteisesti, 31 prosentin vastustaessa. 17 prosenttia ei pysty
tai halua ottaa kantaa asiaan.
Tämä ehdotus miellyttää varsinkin espoolaisia (56 %) ja helsinkiläisiä (55 %). Heidän enemmistönsä
pitää ehdotusta kannatettavana. Joka kolmas espoolainen vastustaa sitä, helsinkiläisistä vain neljäsosa.
Vantaalaiset asia jakaa kahteen yhtä suureen leiriin. 45 prosenttia pitää ehdotusta hyvänä, 43 prosentin ollessa päinvastaista mieltä.
Väite, jonka mukaan joukkoliikenteessä tulisi panostaa palvelutason parantamiseen pikemminkin
kuin lippujen hintojen alentamiseen, otettiin nyt myönteisemmin vastaan kuin kolme vuotta sitten.
Pääkaupunkiseutulaiset jakaantuvat tässä kolmeen osapuilleen yhtä suureen osaan: 34 prosenttia
pitää ajatusta hyvänä, 36 prosenttia vastustaa sitä, 30 prosentin ollessa vailla mielipidettä. Kolme
vuotta sitten idean kannattajia (26 %) oli selvästi vähemmän kuin sitä vastustavia (47 %).
Myös silloin, kun väitettiin, että joukkoliikenteen lippujen hinnat tulisi yhdenmukaistaa koko maassa
siten, että tietyn pituisille matkoille olisi yhteiset hinnat liikennevälineestä riippumatta, käsitykset
jakaantuivat vahvasti.
35 prosenttia kertoi olevansa väitetyn kanssa samaa mieltä, 32 prosentin vastustaessa sitä ja 33 prosentin ollessa vailla mielipidettä.

Joukkoliikenteen maksuttomuuden arvellaan johtavan yksityisauton käytön
vähentymiseen ja joukkoliikennevälineiden turhan käytön yleistymiseen
Joukkoliikenteen maksuttomuus oli teemana kahdessa muussakin kysymyksessä. Ensin otettiin kantaa
siihen, miten joukkoliikenteen maksuttomuus vaikuttaisi yksityisauton käyttöön asutuskeskuksissa,
sitten siihen, olisiko joukkoliikenteen maksuttomuudella vaikutusta joukkoliikennevälineiden turhaan
käyttämiseen lyhyillä matkoilla.
Enemmistö (75 %) totesi, että joukkoliikenteen maksuttomuus asutuskeskuksissa johtaisi yksityisauton käytön vähentymiseen ainakin jossain määrin.
Maksuton asutuskeskusten joukkoliikenne saattaisi aiheuttaa joukkoliikennevälineiden turhaakin käyttöä
(esim. lyhyitä pysäkin välejä vaikka ei olisi edes tarvetta). Joka toisen (53 %) mielestä niin voisi tapahtua
aiempaa enemmän.
Mielipiteet kummastakin ovat säilyneet kuluneet kolme vuotta käytännössä täysin muuttumattomina.
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Asiat, joihin panostaisi liikenneolosuhteiden
parantamiseksi, pk-seutu (%)

Asiat, joihin ensisijaisesti panostaisi liikenneolosuhteiden
parantamiseksi, pk-seutu (%)
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Asiat, joihin ensisijaisesti panostaisi
liikenneolosuhteiden parantamiseksi (%)

Suhtautuminen joukkoliikennettä koskeviin ehdotuksiin, pk-seutu (%)

Asutuskeskuksissa tulisi joukkoliikenteen olla maksutonta, pk-seutu (%)
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Joukkoliikenteen lippujen hinnat tulisi yhdenmukaistaa koko
maassa siten, että tietyn pituisille matkoille olisi yhteiset hinnat
liikennevälineistä riippumatta, pk-seutu (%)

Joukkoliikenteessä tulisi panostaa palvelutason parantamiseen
pikemminkin kuin lippujen hintojen alentamiseen, pk-seutu (%)

Ruuhkamaksut ja tietullit on otettava käyttöön
henkilöautoliikenteessä, pk-seutu (%)
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Asutuskeskuksissa tulisi joukkoliikenteen olla maksutonta,
pk-seutu (%)

Joukkoliikenteen lippujen hinnat tulisi yhdenmukaistaa koko
maassa siten, että tietyn pituisille matkoille olisi yhteiset hinnat
liikennevälineestä riippumatta, pk-seutu (%)

Joukkoliikenteessä tulisi panostaa palvelutason parantamiseen
pikemminkin kuin lippujen hintojen alentamiseen, pk-seutu (%)
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Ruuhkamaksut ja tietullit on otettava käyttöön
henkilöautoliikenteessä, pk-seutu (%)

Käsitykset siitä, miten joukkoliikenteen maksuttomuus
asutuskeskuksissa vaikuttaisi eräisiin asioihin, pk-seutu (%)

Käsitykset siitä, miten joukkoliikenteen maksuttomuus
asutuskeskuksissa vaikuttaisi eräisiin asioihin, pk-seutu (%)
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MIELIPITEET JULKISTEN PALVELUIDEN ULKOISTAMISESTA
Kysymys julkisten palveluiden ulkoistamisesta ja kilpailuttamisesta jakaa jonkin verran pääkaupunkiseudun asukkaiden mielipiteitä.
Aivan tarkkaan ottaen tutkimukseen osallistuneille esitettiin seuraava kysymys: ”Julkiset peruspalvelut
voidaan järjestää siten, että julkisen sektori itse tuottaa palvelut tai sitten ulkoistaa ja kilpailuttaa
palvelut, jolloin yksityiset yritykset tarjoavat palvelut kansalaisille. Mitä mieltä olet julkisten palveluiden ulkoistamisesta ja kilpailuttamisesta yleensä kansalaisten kannalta?”
Kysymyksessä kuvattua tapaa kannatti 33 prosenttia vastaajista. Hieman useampi eli 43 prosenttia
vastusti, neljäsosan (24 %) pidättäydyttyä ottamasta asiaan kantaa.
Mielipiteet ovat saman tyyppiset kuin neljä vuotta sitten. Ulkoistamis- ja kilpailuttamismyönteisyys
on saattanut kuitenkin heiketä aivan aavistuksen verran. Tulosten välinen ero on kuitenkin niin pieni,
ettei se anna sijaa suoraviivaisten johtopäätösten tekemiselle.
Mielipiteet julkisten palveluiden ulkoistamisesta ja
kilpailuttamisesta kansalaisten kannalta, pk-seutu (%)

Mielipiteet julkisten palveluiden ulkoistamisesta ja
kilpailuttamisesta kansalaisten kannalta, pk-seutu (%)

Miehet (38 %) ovat hieman enemmän ulkoistamisen ja kilpailuttamisen kannalla kuin naiset (28 %).
Myös koulutus vaikuttaa käsityksiin. Enemmän muodollista koulutusta tarkoittaa tässä yhteydessä
myötämielisempää suhtautumista asiaan.
Keskimääräistä useampi vantaalainen (41 %) otti tutkimuksessa kantaa ulkoistamisen ja kilpailuttamisen puolesta. Vähiten se sai tukea helsinkiläisiltä, joista 29 prosenttia kannattaa asiaa. Espoolaiset
(35 %) ovat näkemyksineen lähimpänä alueen keskiarvoa.
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Ideologinen suhtautuminen kuitenkin jakaa käsityksiä enemmän. Mitä oikeistolaisempi henkilö kokee
olevansa, sitä todennäköisemmin hän pitää asiaa hyvänä.
Vastaavasti, mitä vasemmistolaisemmasta henkilöstä on kyse, sen varmemmin suhtautuminen ulkoistamista ja kilpailuttamista kohtaan on kriittistä.
Itsensä oikeistolaisiksi mieltävistä 55 prosenttia otti kantaa esitetyn puolesta. Vasemmistolaisena itseään
pitävistä 63 prosenttia oli sitä vastaan.

Kaupungin omistaman liikelaitoksen tulisi tuottaa joukkoliikenne
Aiheeseen liittyi myös kysymys siitä, mikä olisi paras tapa tuottaa paikallisliikenteen palvelut kansalaisille.
Mielipiteitä kysyttiin erikseen neljästä eri liikennemuodosta: juna-, linja-auto-, metro- sekä raitiovaunuliikenteestä. Vaihtoehdoiksi tarjottiin sitä, että kaupunki/valtio tarjoaa palvelut omana tuotantona, kaupungin/valtion omistama liikelaitos tuottaa ne tai asian hoitaa yksityinen yritys.
Pääkaupunkiseudulla asuvat ovat taipuvaisia ajattelemaan, että juna-, metro- ja raitiovaunuliikenteen
palvelut tulisi toteuttaa joko itse omana tuotantona tai julkisen liikelaitoksen kautta. Suurempi
osa kuin muiden liikennemuotojen yhteydessä sallisi yksityisen yrityksen tuottavan linja-autoliikenteen
palvelut.
Paras tapa tuottaa paikallisliikenteen palvelut kansalaisille,
pk-seutu (%)

Tämä joukko on kuitenkin jonkin verran supistunut. Nyt siten ajattelevia on kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin seitsemän vuotta sitten.
Muilta osin tulokset ovat varsin entisenkaltaiset.
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MIELIPITEITÄ JOUKKOLIIKENTEESEEN LIITTYVISTÄ IDEOISTA
Tutkimuksessa esitettiin kaksi joukkoliikenteen kehittämiseen liittyvää kysymystä. Ensinnäkin tiedusteltiin, millä keinoilla voitaisiin lisätä junamatkustamisen tunnelmaa tai mielekkyyttä. Lisäksi tiedusteltiin sitä, mikä suunnitelluista suurista ratahankkeista on tärkein.

Helsinki-Tampere -radan kehittäminen niukasti tärkein – kaikki vaihtoehdot
saivat tukea
Runsas neljäsosa (28 %) tutkimukseen osallistuneista piti Helsinki-Tampere -radan kehittämistä
tärkeimpänä kolmesta suuresta ratahankkeesta. Toiseksi tärkein se on 40 prosentin mielestä.
Melkein yhtä moni nosti tärkeimmäksi nopean junayhteyden Helsingistä Kouvolan kautta Itä-Suomeen.
Tämä Itärata-hanke on keskeisin 26 prosentin mielestä. Tosin vain 21 prosenttia pitää sitä toiseksi
tärkeimpänä.
Tunnin juna Turkuun jäi tässä tarkastelussa niukasti kolmanneksi. 21 prosentin mielestä se on tärkein
kehittämiskohde, 21 prosentin mielestä toiseksi tärkein.

Mukava, nopea ja täsmällinen junaliikenne lisää mielekkyyttä junamatkustusta
kohtaan
Junamatkustamista luodanneessa kysymyksessä vastaajat saivat valita yhdeksästä asiasta ne, jotka
heidän mielestään lisäävät junalla matkustamisen tunnelmaa tai mielekkyyttä.
Aikataulujen pitävyys oli ainoa vähintään joka toisen mainitsema. Sen valitsi 50 prosenttia vastaajista.
Melko monen mielestä myös matkustamisen mukavuudella (46 %) ja nopeudella (45 %) on sama
vaikutus.
Sen enempää junahenkilökunnan ammattitaito (9 %) kuin asennekaan (17 %) ei noussut tässä
tarkastelussa keskeisimpien tekijöiden joukkoon. Saman voi sanoa mahdollisuudesta hyödyntää
ravintolavaunun palveluita matkana aikana (21 %).
Mahdollisuus omaan aikaan tai työskentelyyn sekä matkustamisen turvallisuus olivat muut kysytyt
tekijät. Vajaa kolmannes mainitsi ensiksi mainitun, noin joka neljäs kaksi jälkimmäistä.
Pääkaupunkiseudun asukkaiden mielipiteet ovat hyvin lähellä koko Suomen keskiarvokansalaisen
käsityksiä.

66

Joukkoliikennebarometri 2020

Suunnitelluista suurista ratahankkeista tärkeimpinä pidetyt,
pk-seutu (%)

Junamatkustamisen tunnelmaa tai mielekkyyttä lisäävät tekijät (%)

Junamatkustamisen tunnelmaa tai mielekkyyttä lisäävät tekijät (%)
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MISSÄ TILANTEESSA JULKISEN LIIKENTEEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTAISTELU
ON OIKEUTETTU?
Tutkimukseen osallistuneet saivat lisäksi arviotavakseen kuusi erityyppistä tilannetta. Heitä pyydettiin
kertomaan, pitävätkö he kutakin oikeutettuna syynä joukkoliikenteen työntekijöiden työtaistelulle
vai eivät.

Työturvallisuuden heikentyminen ja työnantajan sopimusrikkomukset
legitiimeimmät perusteet
Useampi kuin neljä viidestä (83 %) hyväksyy työtaistelutoimet, jos työnantaja ei noudata lakeja tai sopimuksia. Lakko tai muu työtaistelutoimi on tällöin yleisesti hyväksytty vastaveto sopimuksen rikkonutta
kumppania vastaan.
Melkein yhtä moni (78 %) hyväksyy työtaistelun, jos sillä pyritään vastaamaan työnantajien toimista
johtuvaan työntekijöiden turvallisuuden heikkenemiseen.
Valtaenemmistö hyväksyy työtaistelutoimet silloinkin, kun työnantaja pyrkii heikentämään työntekijöiden työoloja tuotannollisiin syihin vedoten (74 %) tai kun työntekijät arvioivat joukkoliikenteen
tai matkustajien turvallisuuden heikkenevän (65 %).
Onko julkisen liikenteen työntekijöiden työtaistelu oikeutettu
seuraavista syistä, pk-seutu (%)

Kuudesta perusteesta kaksi ei saanut enemmistön hyväksyntää. Sopimusneuvottelujen vauhdittaminen
(36 %) työtaistelun avulla tai siihen ryhtyminen, koska halutaan solidaarisuussyistä tukea läheistä liittoa
tai järjestöä (26 %), ovat legitiimejä harvemman mielestä kuin muut perusteet.
Silti voi todeta, että edelleen aiempaa useampi pääkaupunkiseutulainen hyväksyy näistä kahdesta
syystä aloitettavan työtaistelun.
Muuten tuoreet tulokset ovat pääpiirteissään samat kuin 2017. Perusteiden välinen järjestys ja tietynlaisen suuren kuvan mittasuhteet ovat muuttumattomat.
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Oikeutettuna pidetyt julkisen liikenteen työntekijöiden
työtaistelun syyt, pk-seutu (%)

Oikeutettuna pidetyt julkisen liikenteen työntekijöiden
työtaistelun syyt, pk-seutu (%)
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MUISTIINPANOJA

70

Joukkoliikennebarometri 2020

Joukkoliikennebarometri 2020

71

Raideammattilaiset JHL ry on ammattijärjestökokonaisuus,
jonka jäsenet työskentelevät rautateiden, metro- ja raitiovaunuliikenteen palveluksessa.
Yhteisjärjestön tehtävänä on sen jäsenten ja raideliikenteen
työntekijöiden tehokas ja laaja-alainen edunvalvonta osana
Julkisten ja hyvinvointialojen liittoa. Tavoitteena on vastata toimintaympäristön muutoksiin, vahvistaa raideliikenteen asemaa,
parantaa raideammattilaisten työsuhteen ehtoja, työtä, työympäristöä ja heidän yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksiaan.
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