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JOHDANTO
Tässä raportissa esitellään Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä keväällä 
2018 toteutetun kansalaiskyselyn tuloksia. Kyselytutkimus toteutettiin osana 
Koneen Säätiön rahoittamaa tutkimushanketta (apuraha b4b919). Kyselyssä 
pääpaino oli uusien liikkumispalveluiden, eli MaaS-konseptin (Mobility as a 
Service) potentiaalin selvittämisessä. MaaS-teeman lisäksi kyselyssä käsiteltiin 
kansalaisten kokemuksia liikkumisesta sekä kansalaisten mielipiteitä Suomen 
kansallisen ilmastostrategian keinovalikoimasta liikenteen osalta. Sama kysely 
toteutettiin myös suomalaisille liikennesektorin asiantuntijoille syksyllä 2018. 
Tämän raportin tarkoituksena on kuvata kyselyn päätulokset ja vertailla 
asiantuntijoiden ja kansalaisten vastauksia. Tulosten tarkempi ja tieteellisempi 
analysointi toteutetaan myöhemmin julkaistavissa tieteellisissä artikkeleissa.

KUVALUETTELO
Kuva 1. Vastausprosentti ja vastausmäärät ikä- ja sukupuoliryhmittäin (N=1176).
Kuva 2. Kysymys 1: Käsitteen MaaS tunteminen (N=1169).
Kuva 3. Kysymys 2: Liikkumisen hinnoitteluvaihtoehdot (N=1168-1172).
Kuva 4. Kysymys 2: Liikkumisen hinnoitteluvaihtoehdot laajennetulla aineistolla.
Kuva 5. Vastaajien suhtautuminen kysymyksen 3 väittämiin (N=1171-1174).
Kuva 6. Kysymys 4: Kiinnostus käyttää liikennepalveluita (N=1173).
Kuva 7. Kysymys 5: Nykyiset liikkumistottumukset ja kyselylomakkeessa esitetty arvio niiden tuottamille kustannuksille kuukausitasolla 

(N=1168).
Kuva 8. Arvio vastaajien liikkumiskustannuksista kysymyksen 5 mukaisesti.
Kuva 9. Kysymys 6: Vastaako kysymyksen 5 arvio vastaajan todellisia liikkumiskustannuksia? (N=1169).
Kuva 10. Vastaajien oma arvio liikkumiskustannuksista suhteessa kysymyksen 5 arvioon.
Kuva 11. Kysymys 7: Liikkumispaketin käyttöönotto (N=1172).
Kuva 12. Vastaajien maksuhalukkuus liikkumispaketista (N=507).
Kuva 13. Vastaajien maksuhalukkuus liikkumispaketista suhteessa kysymyksen 5 arvioon nykyisistä liikkumiskustannuksista (N=506).
Kuva 14. Kysymys 8: Liikennepalveluiden käyttö, mikäli käytössä olisi liikkumispaketti (N=1153-1162).
Kuva 15. Kysymys 9: Liikkumisen määrän muutokset (Na=1171, Nb=1165).
Kuva 16. Kysymys 10: Suomen ilmastostrategiaan liittyvät väittämät (N=1169-1175).
Kuva 17. Kysymys 11: Autonomistus tulevaisuudessa (Na=1172, Nb=1165, Nc=1168).
Kuva 18. Vastaajien ajokortillisuus (N=1163) ja kotitalouden koko (N=1152).
Kuva 19. Asuinrakennuksen tyyppi (N=1170) ja liikuntarajoitteet (N=1155).
Kuva 20. Kotitalouden tulot (N=1153) ja henkilöautojen määrä (N=1158).
Kuva 21. Rekisteröityminen liikkumispalveluihin (N=1160) ja koulutustaso (N=1170).
Kuva 22. Kysymys 2: Liikkumisen hinnoitteluvaihtoehdot (asiantuntijavastaukset, N=40).
Kuva 23. Asiantuntijoiden suhtautuminen kysymyksen 3 väittämiin (N=40).
Kuva 24. Kysymys 4: Kiinnostus käyttää liikennepalveluita (asiantuntijavastaukset, N=40).
Kuva 25. Nykyiset liikkumistottumukset ja kyselylomakkeessa esitetty arvio niiden tuottamille kustannuksille kuukausitasolla 

(asiantuntijavastaukset, N=40).
Kuva 26. Arvio asiantuntijoiden liikkumiskustannuksista kysymyksen 5 mukaisesti (N=40).
Kuva 27. Kysymys 6: Vastaako kysymyksen 5 arvio vastaajan todellisia liikkumiskustannuksia (asiantuntijavastaukset, N=40).
Kuva 28. Asiantuntijoiden oma arvio liikkumiskustannuksista suhteessa kysymyksen 5 arvioon (N=13).
Kuva 29. Kysymys 7: Liikkumispaketin käyttöönotto (asiantuntijavastaukset, N=40).
Kuva 30. Asiantuntijoiden maksuhalukkuus liikkumispaketista (N=21).
Kuva 31. Asiantuntijoiden maksuhalukkuus liikkumispaketista suhteessa kysymyksen 5 arvioon nykyisistä liikkumiskustannuksista (N=21).
Kuva 32. Kysymys 8: Liikennepalveluiden käyttö, mikäli käytössä olisi liikkumispaketti (asiantuntijavastaukset, N=40).
Kuva 33. Kysymys 9: Liikkumisen määrän muutokset (asiantuntijavastaukset, N=40).
Kuva 34. Kysymys 10: Suomen ilmastostrategiaan liittyvät väittämät (asiantuntijavastaukset, N=40).
Kuva 35. Kysymys 11: Autonomistus tulevaisuudessa (asiantuntijavastaukset, N=40).



1

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Kyselytutkimus 18–64-vuotiaiden suomalaisten asenteista liikennejärjestelmää kohtaan toteutettiin huhti-kesä-
kuussa 2018. Kyselytutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten mielipiteitä liikennejärjestelmästä sekä valmiutta 
ja halukkuutta käyttää uusia liikkumisen palveluita. Tutkimuksen otos poimittiin Väestörekisterikeskuksesta 
satunnaisotannalla ikä- ja sukupuoliryhmittäin suhteessa perusjoukon ikä- ja sukupuolijakaumaan. Otoskoko 
tutkimuksessa oli 6 000 henkilöä. 

Kyselylomake koostui 23 kysymyksestä. Kyselylomake ja tutkimuksen saatekirje esitetään liitteessä A. 
Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin koetutkimus kauppakeskus 
DUO:ssa Tampereen Hervannassa. Koetutkimuksessa testattiin kyselylomakkeen toimivuutta ja ymmär-
rettävyyttä ihmisillä. Koetutkimuksen perusteella joitakin kysymysasetteluja tarkennettiin hieman, mutta 
käytännössä kysymykset koettiin ymmärrettäväksi ja näin ollen ne pysyivät lähes muuttumattomana. Toisessa 
vaiheessa kaikille otokseen valituille henkilöille postitettiin saatekirje ja kyselylomake. Vastausvaihtoehtoina 
olivat vastaaminen internetissä tai kyselylomakkeen postittaminen. 

Kyselyyn vastasi 1176 henkilöä, jolloin vastausprosentiksi muodostui 19,6 %. Vastauksista 74 % tuli postin 
välityksellä ja 26 % internetissä. Tutkimukseen osallistui 629 naista ja 530 miestä. Tutkimuksen vastaajamäärä 
ja vastausprosentti ikä- ja sukupuoliryhmittäin on esitetty kuvassa 1. 

Tässä raportissa vastaajajoukkoa ei laajenneta vastaamaan perusjoukkoa kuin yksittäisissä kysymyksissä. 
Ensinnäkin erot eri vastaajaryhmien välillä ovat pieniä, jolloin aineiston laajentaminen ei juurikaan vaikuta 
vastauksiin. Toisekseen myöhemmin toteutettavassa kysymysten tarkemmassa analysoinnissa keskitytään eri 
käyttäjäryhmien eroihin ja aineiston laajentamisessa tyypillisesti käytettävät muuttujat analysoidaan erikseen, 
jolloin tarvetta otoksen laajentamiselle ei ole.
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Kuva 1. Vastausprosentti ja vastausmäärät ikä- ja sukupuoliryhmittäin (N=1176).
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2 KYSELYN TULOKSET
Tässä kappaleessa esitetään kyselyn tulokset kysymyksittäin sekä nostetaan esiin joitakin mielenkiintoisimpia 
huomioita vastauksiin liittyen. Ensimmäisessä kysymyksessä tiedusteltiin, ovatko vastaajat kuulleet tai lukeneet 
aiemmin liikkumispalveluista tai käsitteestä MaaS (Mobility as a Service, liikkuminen palveluna). Vastausten 
jakauma on esitetty kuvassa 2.

1. Oletteko kuullut tai lukenut aiemmin liikkumispalveluista tai
käsitteestä MaaS (Mobility as a Service, liikkuminen palveluna)?

21 %

79 %

Ei
Kyllä

Kuva 2. Kysymys 1: Käsitteen MaaS tunteminen (N=1169).

Valtaosa vastaajista, eli noin 80 % ei ollut aiemmin kuullut tai lukenut liikkumispalveluista tai käsitteestä MaaS. 
Tulos on samansuuntainen kuin Solitan1 vuonna 2017 toteuttamassa kyselyssä, jossa vain 16 % suomalaisista 
oli kuullut käsitteestä MaaS.  

Toisessa kysymyksessä tiedusteltiin kansalaisten yleistä suhtautumista erilaisiin hinnoitteluvaihtoehtoihin. 
Hinnoitteluvaihtoehdot olivat pakettihinnoittelu, nykymuotoinen sekahinnoittelu ja käyttöön perustuva matka- 
tai kilometriperusteinen hinnoittelu. Hinnoitteluvaihtoehdot määriteltiin seuraavasti: Pakettihinnoittelussa 
maksetaan kiinteää kuukausisummaa liikkumispalveluista. Liikkumispalvelut voivat sisältää esimerkiksi 
rajattoman paikallisjoukkoliikenteen ja tietyn määrän taksimatkoja tai vuokra-auton käyttöä. Nykymuotoinen 
sekahinnoittelu tarkoittaa hinnoittelua, jossa liikkumisesta maksetaan sekä kiinteitä maksuja ja veroja (esim. 
ajoneuvon vakuutukset ja ajoneuvovero) että käyttöön liittyviä maksuja (esim. polttoaineet ja kertaliput joukko-
liikenteessä). Käyttöön perustuvassa matka- tai kilometriperusteisessa hinnoittelussa liikkumisesta maksetaan 
juuri sen verran kuin käytetään liikkumispalveluita tai omaa henkilöautoa. Vastausten jakautuminen on esitetty 
kuvassa 3.

1 Solita (2017). Suomalaiset janoavat uusia liikennepalveluita -blogi 20.6.2017, Saatavissa (viitattu 
18.10.2018): https://www.solita.fi/blogit/suomalaiset-janoavat-uusia-liikennepalveluita/.
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c) Käyttöön perustuva matka- tai
kilometriperustainen hinnoittelu

b) Nykymuotoinen sekahinnoittelu

2) Miten suhtaudutte seuraaviin liikkumisen hinnoitteluvaihtoehtoihin?

a) Pakettihinnoittelu

Hyvin kielteisestiLievästi kielteisestiEn osaa sanoaLievästi myönteisestiHyvin myönteisesti

Kuva 3. Kysymys 2: Liikkumisen hinnoitteluvaihtoehdot (N=1168-1172).

Kuvan 3 mukaisesti nykymuotoiseen sekahinnoitteluun suhtaudutaan keskimäärin muita hinnoitteluvaihtoeh-
toja kielteisemmin. Käyttöön perustuva hinnoittelu sen sijaan koetaan mieluisimpana hinnoitteluvaihtoehtona, 
johon suhtautuu kielteisesti vain noin 16 % vastaajista. Vertailun vuoksi kuvassa 4 on esitetty vastaajien iän ja 
sukupuolen mukaan laajennettu aineisto, joka kuvaa 18–64-vuotiaan väestön yleistä mielipidettä hinnoittelu-
vaihtoehdoista. Käytännössä aineiston laajentaminen ei kuitenkaan juurikaan muuta vastausjakaumaa tämän 
kysymyksen kohdalla.
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Kuva 4. Kysymys 2: Liikkumisen hinnoitteluvaihtoehdot laajennetulla aineistolla.
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Kyselyn kolmannessa kysymyksessä esitettiin väittämiä koskien yleisesti liikkumista, liikenteen palveluita ja 
liikenteen hinnoittelua. Väittämät ja vastausten jakauma on esitetty kuvassa 5.

3) Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?

Täysin eri mieltäOsittain eri mieltäEn samaa enkä eri mieltäOsittain samaa mieltäTäysin samaa mieltä

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Koen, että henkilöautoilun tuoma oma tila, aika ja rauha 
ovat minulle tärkeitä kriteerejä kulkumuotoa valittaessa

Kaikkia liikennepalveluita tulisi voida yhdistellä ja käyttää
yhdellä lipulla ja sovelluksella (esim taksi, juna ja
linja-auto samalla lipulla)

Liikkumisen muuttuminen yksityisautoilusta kohti
liikkumispalveluita olisi mielestäni toivottava kehityssuunta

Koen, että liikkumisen kustannukset ovat riittävän
alhaiset, että voin täyttää päivittäiset liikkumistarpeeni

Koen, että joukkoliikenteen (myös kaukoliikenne)
käyttäminen on nykyisin vaikeaa tai vaivalloista

Koen, että henkilöautoilulle vaihtoehtoisten kulkutapojen
avulla voin täyttää päivittäiset liikkumistarpeeni

Haluaisin, että kaikki liikkumiseni kustannukset
sisältyisivät yhteen kuukausimaksuun

Kuva 5. Vastaajien suhtautuminen kysymyksen 3 väittämiin (N=1171-1174).

Kuvan 5 perusteella vain noin 40 % vastaajista haluaisi, että kaikki liikkumisen kustannukset sisältyisivät 
yhteen kuukausimaksuun. Niin ikään vain noin 40 % vastaajista koki, että vastaaja voisi nykyisin täyttää 
päivittäiset liikkumistarpeet ilman henkilöautoa.  Hieman alle puolet vastaajista oli sitä mieltä, että liikkumisen 
kustannukset eivät ole nykyisin riittävän alhaisia, jotta vastaajat voisivat täyttää päivittäisiä liikkumistarpeita. 
Lähes puolet vastaajista koki, että joukkoliikenteen käyttäminen on nykyisin vaikeaa tai vaivalloista. Toisaalta 
yli 60 % vastaajista oli sitä mieltä, että liikkumisen muuttuminen yksityisautoilusta kohti liikkumispalveluita 
olisi toivottava kehityssuunta. Lisäksi vain noin viidennes vastaajista oli tämän väittämän kanssa eri mieltä. 
Noin 80 % vastaajista haluaisi, että kaikkia liikennepalveluita voisi yhdistellä ja käyttää yhdellä lipulla ja 
sovelluksella. Noin 75 % vastaajista puolestaan koki henkilöautoilun tuoman oman tilan, ajan ja rauhan olevan 
tärkeitä kriteerejä kulkumuotoa valittaessa. 

Kysymyksessä 4 vastaajilta kysyttiin kiinnostusta käyttää jaettua taksia tai yhteiskäyttöautoa, jos ne olisivat 
saatavilla kotiseudulla tai loma-/työmatkoilla. Jaettu taksi määriteltiin seuraavasti: Toimii kuten taksit nykyisin, 
mutta kyydissä voi olla myös tuntemattomia, jolloin matka-aika voi hieman pidentyä, mutta matkan kustan-
nukset pienentyä. Yhteiskäyttöauto määriteltiin seuraavasti: Lähistöllä olisi saatavilla yhteiskäyttöautoja, joita 
voisi varata ja ottaa käyttöön mobiililaitteella ja joiden käyttökustannukset olisivat noin 1 €/km. Vastaukset 
kysymykseen on esitetty kuvassa 6.

Jaettu taksi Yhteiskäyttöauto

Ei lainkaan kiinnostunut

Jossain määrin kiinnostunut

Hyvin kiinnostunut

16 %

50 %

34 %

14 %

40 %

46 %

Kuva 6. Kysymys 4: Kiinnostus käyttää liikennepalveluita (N=1173).

Kysymyksen 4 liikennepalveluista jaettua taksia pidettiin hieman useammin kiinnostavana. Puolet vastaajista 
oli jossain määrin kiinnostunut jaetusta taksista, mutta vain noin 16 % oli hyvin kiinnostuneita. Yhteiskäyttöau-
toista puolestaan hyvin kiinnostuneita oli vain 14 % ja jossain määrin kiinnostuneita 44 %. Jaetun taksin osalta 
eri vastaajaryhmien välillä oli vain pieniä eroja. Nuoret ikäryhmät sekä nykyisin joukkoliikennettä käyttävät 
olivat hieman kiinnostuneempia jaetuista takseista, mutta kokonaisuudessaan erot eri vastaajien taustaryhmien 
välillä olivat melko pieniä.

Vastaajien kiinnostus yhteiskäyttöautoihin vaihteli kuitenkin vastausryhmittäin melko paljon. Autottomissa 
talouksissa asuvista noin 29 % oli hyvin kiinnostuneita yhteiskäyttöauton käytöstä, kun kahden tai useamman 
auton talouksissa asuvista vastaajista vain noin 9 % oli hyvin kiinnostuneita. Vastaavasti tiheämmin asutuilla 
alueilla asuvat olivat harvaan asutuilla alueilla asuvia kiinnostuneempia yhteiskäyttöautoista. Vastaajien ikä 
ja koulutustaso vaikuttivat vastauksiin siten, että nuoremmat tai korkeammin koulutetut olivat muita kiinnos-
tuneempia yhteiskäyttöautoista. Nykyiset liikkumistottumukset vaikuttivat siten, että nykyisin vähän tai ei 
lainkaan ajavat olivat muita kiinnostuneempia yhteiskäyttöautoista. Vastaavasti nykyisin paljon joukkoliiken-
nettä käyttävät olivat vähemmän joukkoliikennettä käyttäviä kiinnostuneempia yhteiskäyttöautoista. 

Kysymyksessä 5 vastaajia pyydettiin määrittämään nykyisiä liikkumistottumuksia. Tämän lisäksi kysymyksen 
vaihtoehdoissa arvioitiin, miten paljon kukin liikkumistottumus keskimäärin tuo kustannuksia kuukaudessa. 
Näin kysymyksen 5 vastauksista voidaan laskea kullekin vastaajalle arvio nykyisistä liikkumisen kustannuk-
sista. Näitä arvioita hyödynnetään seuraavissa kysymyksissä. Kysymyksen 5 liikkumistottumusten vastaukset 
jakautuivat kuvan 7 mukaisesti.



4

Henkilöauton omistus (sis. verot, vakuutukset, arvonalenema, pysäköinti)

Auton arvo yli 25 000 € (450 €/kk)

Auton arvo 10 000 - 25 000 € (300 €/kk)

Auton arvo alle 10 000 € (150 €/kk)

En omista autoa (0 €/kk) 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Henkilöauton käyttö kuljettajana tai matkustajana (sis. polttoaine, huollot, renkaat, pesut ym.)

Yli 25 000 km vuodessa (300 €/kk)

Alle 10 000 km vuodessa (50 €/kk)

10 000 - 25 000 km vuodessa (150 €/kk)

Ei käyttöä (0 €/kk) 
0 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Paikallisjoukkoliikenteen käyttö

Käyttö lähes päivittäin (50 €/kk)

Vähäinen käyttö (10 €/kk)

Käyttö viikoittain (30 €/kk)

Ei käyttöä (0 €/kk) 
0 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Pitkämatkaisen joukkoliikenteen käyttö

Käyttö viikoittain (100 €/kk)

Käyttö joitakin kertoja vuodessa (20 €/kk)

Käyttö kuukausittain (50 €/kk)

Ei käyttöä (0 €/kk) 
0 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Muiden liikennepalveluiden käyttö (taksi, vuokra-auto ym.)

Käyttö viikoittain (100 €/kk)

Käyttö joitakin kertoja vuodessa (20 €/kk)

Käyttö kuukausittain (50 €/kk)

Ei käyttöä (0 €/kk) 
0 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kuva 7. Kysymys 5: Nykyiset liikkumistottumukset ja kyselylomakkeessa esitetty arvio niiden tuottamille 
kustannuksille kuukausitasolla (N=1168).

Kysymyksen 5 perusteella saatu arvio vastaajien liikkumisen kuukausikustannuksista on esitetty kuvassa 8. 
Kuvan mukaisesti yleisin arvio kuukausittaisille liikkumiskustannuksille oli 300–399 euroa. Noin 23 % vastaa-
jista kuului tähän kustannusryhmään. Liikkumiskustannusten arvioiden keskiarvo oli 348 euroa, mediaani 320 
euroa ja keskihajonta 198 euroa. Suurin arvio oli 900 euroa ja pienin 10 euroa.
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Kuva 8. Arvio vastaajien liikkumiskustannuksista kysymyksen 5 mukaisesti.

Kysymyksessä 6 kysyttiin, vastaako kysymyksen 5 perusteella laskettu arvio suuruusluokaltaan vastaajan 
todellisia liikkumiskustannuksia. Mikäli vastaaja oli sitä mieltä, että arvio ei vastaa suuruusluokaltaan todellisia 
liikkumiskustannuksia, niin vastaajia pyydettiin määrittämään itse todelliset liikkumiskustannukset. Vastausten 
jakauma on esitetty kuvassa 9.

21 %

79 %

Eivät vastaa todellisia
liikkumiskustannuksiani 

Vastaavat todellisia
liikkumiskustannuksiani

Vastaako kysymyksessä 5 (kuvassa 7) laskettu arvio
suuruusluokaltaan liikkumisenne kustannuksia? 

En osaa sanoa /
en tiedä kuinka paljon
rahaa käytän liikkumiseeni

56 %
22 %

22 %

Kuva 9. Kysymys 6: Vastaako kysymyksen 5 arvio vastaajan todellisia liikkumiskustannuksia? (N=1169).
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Kuvan 9 mukaan suurin osa, noin 56 %, piti arviota todenmukaisena. 22 % vastaajista ei pitänyt arviota toden-
mukaisena, vaan esitti itse tarkemman arvion liikkumiskustannuksista ja 22 % vastaajista ei osannut arvioida 
summan todenmukaisuutta. Kuvassa 8 esitettyjen kustannusten perusteella 100–199 euroa kuukaudessa liik-
kumiseen kuluttavat poikkeavat kysymyksen 6 osalta siten, että tässä kustannusluokassa selvästi muita ryhmiä 
useammin (yli 40 %) vastattiin, että arvio ei pidä paikkaansa, kun muissa kustannusluokissa keskimäärin noin 
20 % ei pitänyt arviota todenmukaisena. Kyseisessä ryhmässä korostuu tilanne, jossa vastaajat eivät omista 
autoa, mutta kustannusarvio päätyy 100 ja 200 euron väliin, jolloin osa vastaajista kokee arvion liian korkeana.

Vastaajien taustaryhmät, kuten ikä, sukupuoli, koulutustaso tai asuinsijainti eivät käytännössä vaikuta lainkaan 
kysymyksen 6 vastausten jakaumaan. Eli vastaajan tausta ei vaikuta siihen, miten hyvin nykyiset liikkumis-
kustannukset tunnetaan tai miten hyvin vastaaja osaa arvioida kysymyksen 5 perusteella muodostettua arviota 
nykyisistä liikkumiskustannuksista. 

Kysymyksessä 6 vastaajien esittämät omat arviot liikkumiskustannuksista vaihtelivat 0 ja 1500 euron välillä. 
Keskiarvo oli 211 euroa ja mediaani 150 euroa. Suurin osa oman arvion liikkumiskustannuksista antaneista 
vastaajista piti kysymyksen 5 arviota liian korkeana. Noin 17 % vastaajista piti kysymyksen 5 arviota kuitenkin 
liian pienenä. Keskimäärin vastaajien oma arvio oli noin 70 % taulukon 5 arviosta. Kuvassa 10 on esitetty, 
kuinka monta prosenttia vastaajien oma arvio liikkumiskustannuksista oli suhteessa kysymyksen 5 arvioon.
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Vastaajien oma arvio suhteessa taulukkokysymyksen 5 antamaan summaan liikkumisen kustannuksista
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Kuva 10. Vastaajien oma arvio liikkumiskustannuksista suhteessa kysymyksen 5 arvioon.

Kuvan 10 mukaisesti noin 25 % vastaajista oli sitä mieltä, että todelliset liikkumisen kustannukset ovat noin 
40–60 % kysymyksen 5 arviosta. Vastaavasti noin 25 % kertoi todellisten liikkumiskustannusten olevan noin 
60–80 % taulukon 5 arviosta. Lisäksi noin 9 % vastaajista oli sitä mieltä, että todelliset liikkumiskustannukset 
ovat yli 40 % taulukon 5 antamaa arviota suuremmat. 

Kysymyksessä 7 oletettiin, että sopivalla liikkumispaketilla voisi kattaa kaikki liikkumistarpeet ja tiedustel-
tiin, että minkä hintainen liikkumispaketin tulisi olla, jotta vastaaja ottaisi sen käyttöönsä. Hinnan määrittelyn 
lisäksi vastaajille annettiin vaihtoehdot ”en osaa sanoa” ja ”en ottaisi palvelua käyttööni”. Vastausten jakauma 
eri vastausvaihtoehtojen välillä on esitetty kuvassa 11.

21 %

79 %

En ottaisi palvelua käyttöön

Kyllä

Oletetaan, että sopivalla liikkumispaketilla voitaisiin kattaa
kaikki liikkumistarpeenne. Osaatteko nimetä hinnan, jolla
ottaisitte palvelun käyttöönne? 

En osaa sanoa

43 %

31 %

26 %

Kuva 11. Kysymys 7: Liikkumispaketin käyttöönotto (N=1172).

Kuvan 11 mukaisesti 43 % vastaajista antoi jonkin euromääräisen arvion sopivasta liikkumispaketin hinnasta, 
jolla ottaisi palvelun käyttöönsä. 31 % ei osannut sanoa ja 26 % vastaajista ei ottaisi palvelua käyttöönsä 
(millään hinnalla). Vastaajien antamat arviot sopivasta hinnasta vaihtelivat 10 euron ja 700 euron välillä. 
Keskiarvo oli 137 euroa, mediaani 100 euroa ja keskihajonta 114 euroa. Kuvassa 12 on esitetty, miten vastaajat 
jakautuivat maksuhalukkuuden mukaan.
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Kuva 12. Vastaajien maksuhalukkuus liikkumispaketista (N=507).
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Kuvan 12 mukaisesti noin 41 % vastaajista olivat valmiita maksamaan liikkumispaketista alle 100 euroa. Noin 
29 % oli valmiita maksamaan 100–199 euroa ja noin 29 % oli valmiita maksamaan liikkumispaketista yli 200 
euroa. Kun vastaajien maksuhalukkuutta verrataan kysymyksen 5 arvioon vastaajan liikkumiskustannuksista 
havaitaan, että vastaajat ovat valmiita maksamaan liikkumispaketista keskimäärin noin 50 % nykyisistä liik-
kumiskustannuksista. Mikäli vertailu kohdistetaan vain niihin vastaajiin, jotka kysymyksessä 6 vastasivat, että 
kysymyksen 5 arvio nykyisistä liikkumiskustannuksista pitää paikkansa, niin maksuhalukkuus suhteessa liik-
kumiskustannuksiin kasvoi hieman. Nämä vastaajat olivat valmiita maksamaan liikkumispaketista keskimäärin 
noin 56 % nykyisistä liikkumiskustannuksista. 

Kuvassa 13 on esitetty, miten monta prosenttia kysymyksen 5 avulla muodostetusta arviosta nykyisistä liikku-
miskustannuksista vastaajat olivat valmiita maksamaan liikkumispaketista, joka täyttää heidän päivittäiset liik-
kumistarpeet. Kuvan perusteella suurin osa, noin 56 %, vastaajista oli valmiita maksamaan liikkumispaketista 
20–40 % tai 40–60 % nykyisistä liikkumiskustannuksista. Kuva 13 sisältää kaikki ne vastaajat, jotka arvioivat 
kysymyksessä 7 sopivan hinnan liikkumispaketille ja jotka olivat vastanneet kysymykseen 5 riippumatta siitä, 
pidettiinkö kysymyksen 5 arviota todenmukaisena.
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Maksuhalukkuus prosenteissa suhteessa taulukkokysymyksen 5 arvioon nykyisistä liikkumiskustannuksista
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Kuva 13. Vastaajien maksuhalukkuus liikkumispaketista suhteessa kysymyksen 5 arvioon nykyisistä 
liikkumiskustannuksista (N=506).

Kysymyksessä 8 oletettiin, että vastaaja ottaisi käyttöön liikkumispaketin eikä vastaajalla olisi käytössä omaa 
henkilöautoa. Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon he uskoisivat käyttävänsä yhteiskäyttö- tai 
vuokra-autoa, paikallisjoukkoliikennettä, pitkämatkaista joukkoliikennettä ja muita liikennepalveluita. Kysy-
myksen tarkoituksena oli selvittää, miten vastaajat haluaisivat käyttää eri liikennepalveluita, mikäli heillä olisi 
käytössään liikkumispaketti ja muuttaisiko liikkumispaketti kysymyksessä 5 määriteltyjä nykyisiä liikkumis-
tottumuksia. Vastausten jakauma on esitetty kuvassa 14.

Yhteiskäyttö- tai vuokra-auton käyttö

Yli 15 vrk/kk (yli 20 000 km/a)

Noin 5 vrk/kk (5 000 - 10 000 km/a)

Noin 10 vrk/kk (10 000 - 20 000  km/a)

Alle 2 vrk/kk (alle 5 000 km/a)
0 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Paikallisjoukkoliikenteen käyttö

Lähes päivittäin

Kuukausittain

Viikoittain

Enintään muutaman kerran vuodessa

Lähes päivittäin

Kuukausittain

Viikoittain

Enintään muutaman kerran vuodessa

Lähes päivittäin

Kuukausittain

Viikoittain

0 %
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Pitkämatkaisen joukkoliikenteen käyttö

0 %
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Muiden liikennepalvelujen käyttö

Enintään muutaman kerran vuodessa
0 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kuva 14. Kysymys 8: Liikennepalveluiden käyttö, mikäli käytössä olisi liikkumispaketti (N=1153-1162).

Kuvan 14 perusteella vastaajat pitäisivät edelleen henkilöautoa tärkeänä kulkumuotona, jos heillä olisi käytössä 
liikkumispaketti. Samalla vastaajat uskoisivat kuitenkin käyttävänsä myös joukkoliikennettä enemmän. Erityi-
sesti paikallisjoukkoliikenteen käyttäminen lisääntyisi, mutta myös pitkämatkaista joukkoliikennettä käytet-
täisiin enemmän. Vastaajat uskoivat myös muiden liikennepalveluiden käytön lisääntyvän hieman. Monet 
vastaajat kokivat kysymysasettelun hankalaksi miettiä ja vastata, mikä heikentää vastausten luotettavuutta. 
Vastausten perusteella voidaan kuitenkin pohtia tiettyjen vastaajaryhmien muutoksia kysymysten 5 ja 8 välillä, 
jolloin kysymyksestä saadaan mielenkiintoisia tuloksia. Tarkempaa analyysia vastausten välillä kysymyksiin ei 
kuitenkaan tehdä tässä raportissa. 
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Kysymyksessä 9 kysyttiin, uskoisiko vastaaja liikkuvansa useammin tai pidempiä matkoja, jos liikkuminen 
olisi kokonaiskustannuksiltaan halvempaa tai vastaajalla olisi käytössä kuukausiveloitteinen liikkumispaketti, 
johon sisältyisi rajaton määrä matkoja. Vastausten jakauma on esitetty kuvassa 15.
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b) teillä olisi käytössä kuukausiveloitteinen liikkumispaketti,
johon sisältyy rajaton määrä matkoja?

a) liikkuminen olisi kokonaiskustannuksiltaan
nykyistä halvempaa?
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EiKyllä

Kuva 15. Kysymys 9: Liikkumisen määrän muutokset (Na=1171, Nb=1165).

Kummassakin tapauksessa noin puolet vastaajista uskoisi liikkuvansa enemmän. Molemmissa tapauksissa 
erityisesti nuoret, pienituloiset ja nykyisin vähän henkilöautolla liikkuvat uskoisivat liikkuvansa enemmän 
muita useammin. Mielenkiintoinen ero löytyy nykyisistä joukkoliikenteen käyttäjistä, joiden osalta ei havaittu 
tilastollisesti merkitseviä eroja vaihtoehdossa ”a) liikkuminen olisi kokonaiskustannuksiltaan nykyistä 
halvempaa”. Sen sijaan vaihtoehdossa ”b) teillä olisi käytössä kuukausiveloitteinen liikkumispaketti, johon 
sisältyy rajaton määrä matkoja” joukkoliikenteen käyttäjillä havaittiin eroja. Nykyisin paljon joukkoliikennettä 
käyttävistä noin 59 % uskoisi liikkuvansa enemmän, kun ei lainkaan joukkoliikennettä käyttävistä vain noin 42 
% uskoisi liikkuvansa enemmän tässä tapauksessa. 

Kysymyksessä 10 vastaajille esiteltiin väittämiä Suomen ilmastostrategiaan liittyen. Väittämiä tuli arvioida 
viisiportaisella Likert-asteikolla täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä. Vastausten jakauma on esitetty kuvassa 
16.

10) Mitä mieltä olette seuraavista Suomen ilmastostrategiaan liittyvistä väittämistä?

Työmatkakulujen verovähennysoikeuden suuruus
tulisi muuttaa kulkutavasta riippumattomaksi

Pääkaupunkiseudulla tulisi ottaa käyttöön ruuhkamaksut

Yhteiskäyttöautot tulisi vapauttaa auto- ja
ajoneuvoverosta sekä pysäköintimaksuista

Uusien asuntojen rakentamisessa tulisi luopua
pysäköintipaikkojen rakentamisen velvoitteista

Kävely- ja joukkoliikennekatuja tulisi lisätä ja
henkilöautoilua rajoittaa kaupunkien ydinkeskustassa

Liikenneinvestointeja tulisi suunnata teiden ja katujen
rakentamisen sijaan rauta- ja raitioteiden rakentamiseen

Joukkoliikennettä tulisi tukea verovaroin nykyistä
enemmän vuorovälien lyhentämiseksi

Henkilöautoilun määrän kasvua tulisi rajoittaa
päästöjen vähentämiseksi

Täysin eri mieltäOsittain eri mieltäEn samaa enkä eri mieltäOsittain samaa mieltäTäysin samaa mieltä
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Kuva 16. Kysymys 10: Suomen ilmastostrategiaan liittyvät väittämät (N=1169-1175).

Noin kaksi kolmasosaa vastaajista oli sitä mieltä, että henkilöautoilun määrän kasvua tulisi rajoittaa päästöjen 
vähentämiseksi. Suurin osa vastaajista piti sopivina toimenpiteinä työmatkakulujen verovähennysoikeuden 
muuttamista kulkutavasta riippumattomaksi, joukkoliikenteen tukemista verovaroin, kävely- ja joukkoliiken-
nekatujen lisäämistä kaupunkien ydinkeskustoissa ja yhteiskäyttöautojen vapauttamista auto- ja ajoneuvove-
roista. Pääkaupunkiseudun ruuhkamaksut jakoivat mielipiteitä eniten ja vastaukset jakautuivat tasaisimmin 
kaikille eri vaihtoehdoille. Sen sijaan vain harva vastaaja oli täysin samaa mieltä liikenneinvestointien suun-
taamisesta teiden ja katujen sijaan rauta- ja raitioteiden rakentamiseen sekä pysäköintipaikkojen rakentamisen 
velvoitteista luopumisesta uusien asuntojen rakentamisessa. 
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Kysymyksessä 11 vastaajilta kysyttiin, olisiko heillä tarvetta tai halua omistaa tulevaisuudessa omaa henkilö-
autoa, mikäli tietyt oletukset joukkoliikenteestä, vuokra- tai yhteiskäyttöautoista tai liikkumispalvelusta toteu-
tuvat. Kuvassa 17 on esitetty vastausten jakauma.

11) Olisiko teillä tarvetta tai halua omistaa omaa henkilöautoa tulevaisuudessa, jos:

EiKyllä

a) Joukkoliikenneyhteydet 
olisivat riittävän hyvät 
täyttämään liikkumistarpeenne?

b) Vuokra- tai yhteiskäyttöauto olisi aina 
saatavilla enintään 500 metrin päässä ja sen 
käytön vuosikustannukset olisivat oman 
henkilöauton vuosikustannuksia pienemmät?

c) liikkumispalvelun (sisältäen esim. 
joukkoliikenteen, jaetut taksit ja yhteiskäyttöautot) 
vuosikustannukset olisivat merkittävästi omaa 
henkilöautoa pienemmät ja pystyisitte sen avulla 
täyttämään kaikki liikkumistarpeenne

60 %
40 %

56 %
44 %

58 %

42 %

Kuva 17. Kysymys 11: Autonomistus tulevaisuudessa (Na=1172, Nb=1165, Nc=1168).

Kuvan 17 mukaan pelkkä riittävän hyvä joukkoliikenne yksinään riittäisi autonomistustarpeen ja -halun 
pienentymiselle noin 40 % vastaajista. Sen sijaan omaa henkilöautoa edullisemmaksi tuleva vuokra- tai yhteis-
käyttöauto olisi vaihtoehto noin 56 prosentille vastaajista ja liikkumispalvelu noin 58 prosentille vastaajista. 
Vastauksista havaittiin, että nuoremmat, korkeammin koulutetut, naiset, tiheämmin asutuilla seuduilla asuvat, 
nykyisin vähän ajavat sekä nykyisin joukkoliikennettä käyttävät kokivat autonomistustarvetta muita harvemmin 
esitetyissä vaihtoehdoissa.
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3 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT
Kyselylomakkeen lopussa keräsimme vastaajien taustatiedot ja annoimme mahdollisuuden avoimelle palaut-
teelle liikkumispalveluista ja tutkimuksesta. Vastaajien ikä ja sukupuoli esitettiin kuvassa 1. Muut vastaajien 
taustatiedot on esitetty kuvissa 18–21.

15) Kotitalouden koko vastaaja 
mukaanlaskettuna

3

2

1

4 tai enemmän

14) Onko teillä ajokorttia?

Ei

Kyllä

94 %

17 %

14 %

41 %

28 %

6 %

Kuva 18. Vastaajien ajokortillisuus (N=1163) ja kotitalouden koko (N=1152).

16) Minkä tyyppisessä talossa
asutte?

Omakotitalo/paritalo

Rivitalo/luhtitalo

Kerrostalo

Muu

17) Onko teillä jokin pysyvä liikunta-
tai toimintarajoite, joka vaikeuttaa 
liikkumistanne?

Ei

Kyllä

5 %

95 %

1 %

35 %

16 %

48 %

Kuva 19. Asuinrakennuksen tyyppi (N=1170) ja liikuntarajoitteet (N=1155).

19) Kuinka monta henkilöautoa
kotitaloudessanne on?

2

1

0

3

4 tai enemmän

18) Kuinka suuret ovat kotitaloutenne 
yhteenlasketut bruttotulot
kuukaudessa?

4 000 - 6 000 €

2 000 - 4 000 €

Alle 2 000 €

Yli 6 000 €

16 %

43 %

33 %

6 %

2 %

16 %

35 %27 %

22 %

Kuva 20. Kotitalouden tulot (N=1153) ja henkilöautojen määrä (N=1158).

19) Mikä on ylin koulutustaso, josta 
olette valmistunut tai jota opiskelette 
tällä hetkellä?

Opintoaste

Lukio/ammattikoulu

Peruskoulu

Alempi
korkeakoulututkinto
Ylempi
korkeakoulututkinto

20) Oletteko rekisteröitynyt johonkin 
seuraavista liikkumispalvelussovelluksista: 
Whim, Kyyti, Kätevä Seinäjoki, DriveNow 
tai OP Kulku?

Ei

Kyllä

7 %

32 %

17 %

21 %

23 %

2 %

98 %

Kuva 21. Rekisteröityminen liikkumispalveluihin (N=1160) ja koulutustaso (N=1170).

Vastaajien taustatietojen jakaumat vaikuttaisivat vastaavan suhteellisen hyvin perusjoukon keskimääräistä 
jakaumaa. Esimerkiksi tutkimukseen osallistuneista ajokortillisia vastaajia oli 94 %, kun perusjoukossa ajokor-
tillisia on 89 % väestöstä2. Tarkastelemalla taustatietoja ristiin muiden kysymysten kanssa, voidaan selvittää 
tarkemmin esimerkiksi potentiaalisimpia käyttäjäryhmiä MaaS-palveluille. Tulosten tarkempi analyysi ja taus-
tatietojen ristiintaulukointi toteutetaan kuitenkin vasta myöhemmin julkaistavissa tieteellisissä artikkeleissa.

2 Liljamo T., Liimatainen H., Pöllänen M., (2018). Attitudes and concerns on automated vehicles. 
Transportation Research Part F, Vol 56, pp. 24-44.
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4 ASIANTUNTIJOIDEN VASTAUKSET KYSELYYN
Marraskuussa 2018 Helsingissä järjestettiin MaaS-aiheinen asiantuntijatyöpaja liikkumisen tulevaisuuteen 
liittyen. Työpajan yhtenä teemana oli MaaS-kyselyn tulokset. Tähän liittyen myös työpajaan kutsuttuja liiken-
nesektorin asiantuntijoita pyydettiin vastaamaan marraskuussa 2018 samaan MaaS-kyselyyn kuin kansalaiset 
vastasivat. Tässä kappaleessa esitetään asiantuntijoiden vastaukset kyselyyn ja vertaillaan niitä kansalaisten 
vastauksiin. Yhteensä 40 asiantuntijaa vastasi kyselyyn. Vastaajista noin puolet edusti julkishallintoa, neljännes 
oppilaitoksia/tutkimuslaitoksia ja neljännes yrityksiä.

Asiantuntijoiden suhtautuminen liikkumisen hinnoitteluvaihtoehtoihin on esitetty kuvassa 22. Asiantuntijoiden 
vastaukset noudattavat samaa kaavaa kansalaisten vastausten kanssa siten, että käyttöön perustuvaan hinnoit-
teluun suhtauduttiin myönteisimmin ja nykymuotoiseen sekahinnoitteluun vähiten myönteisesti. Keskimäärin 
asiantuntijat suhtautuivat kuitenkin kaikkiin hinnoitteluvaihtoehtoihin jonkin verran kansalaisia myöntei-
semmin. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

c) Käyttöön perustuva matka- tai
kilometriperustainen hinnoittelu

b) Nykymuotoinen sekahinnoittelu

2) Miten suhtaudutte seuraaviin liikkumisen hinnoitteluvaihtoehtoihin?

a) Pakettihinnoittelu

Hyvin kielteisestiLievästi kielteisestiEn osaa sanoaLievästi myönteisestiHyvin myönteisesti

Kuva 22. Kysymys 2: Liikkumisen hinnoitteluvaihtoehdot (asiantuntijavastaukset, N=40).

Kuvassa 23 on esitetty asiantuntijoiden vastaukset kysymyksen 3 väittämiin. Asiantuntijat eivät koe henkilöau-
toilun tuomaa omaa tilaa, aikaa ja rauhaa aivan yhtä tärkeänä kriteerinä kuin kansalaiset, joskin myös asiantun-
tijoista lähes puolet olivat väittämän kanssa samaa mieltä. Muilta osin asiantuntijoiden vastaukset väittämiin 
jakautuivat melko samankaltaisesti kansalaisten vastausten kanssa. 

3) Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?

Täysin eri mieltäOsittain eri mieltäEn samaa enkä eri mieltäOsittain samaa mieltäTäysin samaa mieltä

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Koen, että henkilöautoilun tuoma oma tila, aika ja rauha 
ovat minulle tärkeitä kriteerejä kulkumuotoa valittaessa

Kaikkia liikennepalveluita tulisi voida yhdistellä ja käyttää
yhdellä lipulla ja sovelluksella (esim taksi, juna ja
linja-auto samalla lipulla)

Liikkumisen muuttuminen yksityisautoilusta kohti
liikkumispalveluita olisi mielestäni toivottava kehityssuunta

Koen, että liikkumisen kustannukset ovat riittävän
alhaiset, että voin täyttää päivittäiset liikkumistarpeeni

Koen, että joukkoliikenteen (myös kaukoliikenne)
käyttäminen on nykyisin vaikeaa tai vaivalloista

Koen, että henkilöautoilulle vaihtoehtoisten kulkutapojen
avulla voin täyttää päivittäiset liikkumistarpeeni

Haluaisin, että kaikki liikkumiseni kustannukset
sisältyisivät yhteen kuukausimaksuun

Kuva 23. Asiantuntijoiden suhtautuminen kysymyksen 3 väittämiin (N=40).

Neljännessä kysymyksessä tiedusteltiin vastaajien kiinnostusta käyttää jaettua taksia ja yhteiskäyttöautoa. 
Asiantuntijoiden vastaukset kysymykseen 4 on esitetty kuvassa 24. Kuvan mukaisesti asiantuntijat olivat 
jonkin verran kansalaisia kiinnostuneempia kummankin liikennepalvelun käyttämisestä.

Jaettu taksi Yhteiskäyttöauto

Ei lainkaan kiinnostunut

Jossain määrin kiinnostunut

Hyvin kiinnostunut
25 %

65 %

10 %
20 %

55 %

25 %

Kuva 24. Kysymys 4: Kiinnostus käyttää liikennepalveluita (asiantuntijavastaukset, N=40).

Kysymyksessä 5 vastaajia pyydettiin määrittämään nykyisiä liikkumistottumuksia henkilöauton, joukkoliiken-
teen ja liikennepalveluiden käytön osalta ja näille liikkumistottumuksilla arvioitiin kuukausikustannus. Asian-
tuntijoiden vastaukset kysymykseen on esitetty kuvassa 25. Henkilöautoilun ja muiden liikennepalveluiden 
osalta asiantuntijoiden vastaukset ovat hyvin samankaltaisia kansalaisten kanssa. Sen sijaan joukkoliikenteen 
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käytön osalta asiantuntijat kuitenkin erottuvat siten, että he käyttävät joukkoliikennettä huomattavasti kansa-
laisia enemmän. Ero vastausjakaumissa selittynee sillä, että kyselyyn vastanneet kansalaiset asuvat melko 
tasaisesti kaupunki-maaseutu-luokituksen eri alueilla, mutta asiantuntijat asunevat useammin kaupunkialueilla, 
joissa on toimiva joukkoliikennejärjestelmä.

Henkilöauton omistus (sis. verot, vakuutukset, arvonalenema, pysäköinti)

Auton arvo yli 25 000 € (450 €/kk)

Auton arvo 10 000 - 25 000 € (300 €/kk)

Auton arvo alle 10 000 € (150 €/kk)

En omista autoa (0 €/kk) 
0 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Henkilöauton käyttö kuljettajana tai matkustajana (sis. polttoaine, huollot, renkaat, pesut ym.)

Yli 25 000 km vuodessa (300 €/kk)

Alle 10 000 km vuodessa (50 €/kk)

10 000 - 25 000 km vuodessa (150 €/kk)

Ei käyttöä (0 €/kk) 
0 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Paikallisjoukkoliikenteen käyttö

Käyttö lähes päivittäin (50 €/kk)

Vähäinen käyttö (10 €/kk)

Käyttö viikoittain (30 €/kk)

Ei käyttöä (0 €/kk) 
0 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Pitkämatkaisen joukkoliikenteen käyttö

Käyttö viikoittain (100 €/kk)

Käyttö joitakin kertoja vuodessa (20 €/kk)

Käyttö kuukausittain (50 €/kk)

Ei käyttöä (0 €/kk) 
0 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Muiden liikennepalveluiden käyttö (taksi, vuokra-auto ym.)

Käyttö viikoittain (100 €/kk)

Käyttö joitakin kertoja vuodessa (20 €/kk)

Käyttö kuukausittain (50 €/kk)

Ei käyttöä (0 €/kk) 
0 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kuva 25. Nykyiset liikkumistottumukset ja kyselylomakkeessa esitetty arvio niiden tuottamille 
kustannuksille kuukausitasolla (asiantuntijavastaukset, N=40).

Asiantuntijoiden kysymyksen 5 perusteella arvioidut liikkumisen kuukausikustannukset on esitetty kuvassa 
26. Taulukkokysymyksen 5 laskennalliset kuukausikustannukset jakautuvat hyvin samankaltaisesti asiantunti-
joiden ja kansalaisten välillä suurimman kustannusluokan ollessa 300-399 euroa kuukaudessa.
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Kuva 26. Arvio asiantuntijoiden liikkumiskustannuksista kysymyksen 5 mukaisesti (N=40).

Kysymyksessä 6 kysyttiin, vastaako kysymyksen 5 perusteella laskettu arvio suuruusluokaltaan vastaajan 
todellisia liikkumiskustannuksia. Asiantuntijoiden vastaukset tähän kysymykseen on esitetty kuvassa 27.

21 %

79 %

Eivät vastaa todellisia
liikkumiskustannuksiani 

Vastaavat todellisia
liikkumiskustannuksiani

Vastaako kysymyksessä 5 (kuvassa 25) laskettu arvio
suuruusluokaltaan liikkumisenne kustannuksia? 

En osaa sanoa /
en tiedä kuinka paljon
rahaa käytän liikkumiseeni

52 %
33 %

15 %

Kuva 27. Kysymys 6: Vastaako kysymyksen 5 arvio vastaajan todellisia liikkumiskustannuksia 
(asiantuntijavastaukset, N=40).

Sekä asiantuntijoista että kansalaisista yli puolet piti taulukon arvioita nykyisistä liikkumiskustannuksista 
todenmukaisena. Asiantuntijoista hieman kansalaisia suurempi osuus, eli noin kolmannes, ei pitänyt arvioita 
todenmukaisena, vaan antoi itse tarkemman arvion liikkumiskustannuksista. Asiantuntijoiden omat arviot 
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nykyisistä liikkumiskustannuksista jakautuivat hyvin tasaisesti taulukkokysymyksen arviota suuremmiksi ja 
pienemmiksi. On kuitenkin syytä huomioida, että aineiston koko on varsin rajallinen (N=13), joten tilastollisten 
johtopäätösten tekeminen ei ole mielekästä. Kuvassa 28 on esitetty, kuinka monta prosenttia asiantuntijoiden 
oma arvio nykyisistä liikkumiskustannuksista oli suhteessa kysymyksen 5 arvioon.

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

yli 140 %120-140 %100-120 %80-100 %60-80 %40-60 %20-40 %0-20 %

Vastaajien oma arvio suhteessa taulukkokysymyksen 5 antamaan summaan liikkumisen kustannuksista
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Kuva 28. Asiantuntijoiden oma arvio liikkumiskustannuksista suhteessa kysymyksen 5 arvioon (N=13).

Kysymyksessä 7 oletettiin, että sopivalla liikkumispaketilla voisi kattaa kaikki liikkumistarpeet ja tiedustel-
tiin, että minkä hintainen liikkumispaketin tulisi olla, jotta vastaaja ottaisi sen käyttöönsä. Asiantuntijoiden  
vastaukset tähän kysymykseen on esitetty kuvassa 29.

21 %

79 %

En ottaisi palvelua käyttöön

Kyllä

Oletetaan, että sopivalla liikkumispaketilla voitaisiin kattaa
kaikki liikkumistarpeenne. Osaatteko nimetä hinnan, jolla
ottaisitte palvelun käyttöönne? 

En osaa sanoa

52 %

13 %

35 %

Kuva 29. Kysymys 7: Liikkumispaketin käyttöönotto (asiantuntijavastaukset, N=40).

Asiantuntijat pystyivät määrittämään sopivan summan kuukausipaketille jonkin verran kansalaisia useammin. 
Asiantuntijat vastasivat kansalaisia useammin myös ”en osaa sanoa”. Sen sijaan vain pienehkö osuus asian-
tuntijoista ei ottaisi palvelua käyttöönsä (millään hinnalla). Asiantuntijoiden arviot liikkumispaketin sopivasta 
hinnasta vaihtelivat 40 ja 600 euron välillä. Kuvassa 30 on esitetty asiantuntijoiden vastaukset sopivasta 
kuukausihinnasta, joilla he ottaisivat liikkumispaketin käyttöönsä. Keskimäärin asiantuntijat olivat valmiita 
maksamaan hieman kansalaisia enemmän liikkumispaketista.
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Kuva 30. Asiantuntijoiden maksuhalukkuus liikkumispaketista (N=21).

Kuvassa 31 on esitetty, miten monta prosenttia kysymyksen 5 avulla muodostetusta arviosta nykyisistä liikku-
miskustannuksista asiantuntijat olivat valmiita maksamaan liikkumispaketista, joka täyttää heidän päivittäiset 
liikkumistarpeet. Tässäkin suhteessa asiantuntijat vastasivat samankaltaisesti kansalaisten kanssa, sillä suurin 
osa myös asiantuntijoista oli valmiita maksamaan liikkumispaketista 40–80 % nykyisistä liikkumiskustan-
nuksista. Kuvan mukaan neljännes asiantuntijoista olisi valmiita maksamaan liikkumispaketista nykyisiä 
liikkumiskustannuksia enemmän. Näistä asiantuntijoista jokainen oli kuitenkin määritellyt todelliset nykyiset 
liikkumiskustannuksensa taulukkokysymyksen 5 arviota suuremmiksi. Todellisuudessa yksikään asiantuntija 
ei ollut valmis maksamaan sopivasta liikkumispaketista nykyisiä liikkumiskustannuksia suurempaa summaa.
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Maksuhalukkuus prosenteissa suhteessa taulukkokysymyksen 5 arvioon nykyisistä liikkumiskustannuksista
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Kuva 31. Asiantuntijoiden maksuhalukkuus liikkumispaketista suhteessa kysymyksen 5 arvioon nykyisistä 
liikkumiskustannuksista (N=21).
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Kysymyksessä 8 oletettiin, että vastaaja ottaisi käyttöön liikkumispaketin eikä vastaajalla olisi käytössä omaa 
henkilöautoa. Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon he uskoisivat käyttävänsä yhteiskäyttö- tai 
vuokra-autoa, paikallisjoukkoliikennettä, pitkämatkaista joukkoliikennettä ja muita liikennepalveluita. Asian-
tuntijoiden vastausten jakauma on esitetty kuvassa 32. Kansalaiset kokivat yhteiskäyttö- tai vuokra-auton 
hieman tärkeämmäksi kuin asiantuntijat. Asiantuntijat puolestaan kokivat muut kulkumuodot kansalaisia 
useammin sopiviksi kulkumuodoiksi. 

Yhteiskäyttö- tai vuokra-auton käyttö

Yli 15 vrk/kk (yli 20 000 km/a)

Noin 5 vrk/kk (5 000 - 10 000 km/a)

Noin 10 vrk/kk (10 000 - 20 000  km/a)

Alle 2 vrk/kk (alle 5 000 km/a)
0 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Paikallisjoukkoliikenteen käyttö

Lähes päivittäin

Kuukausittain

Viikoittain

Enintään muutaman kerran vuodessa

Lähes päivittäin

Kuukausittain

Viikoittain

Enintään muutaman kerran vuodessa

Lähes päivittäin

Kuukausittain

Viikoittain

0 %
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Pitkämatkaisen joukkoliikenteen käyttö

0 %
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Muiden liikennepalvelujen käyttö

Enintään muutaman kerran vuodessa
0 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kuva 32. Kysymys 8: Liikennepalveluiden käyttö, mikäli käytössä olisi liikkumispaketti 
(asiantuntijavastaukset, N=40).

Kysymyksessä 9 kysyttiin, uskoisiko vastaaja liikkuvansa useammin tai pidempiä matkoja, jos liikkuminen 
olisi kokonaiskustannuksiltaan halvempaa tai vastaajalla olisi käytössä kuukausiveloitteinen liikkumispaketti, 
johon sisältyisi rajaton määrä matkoja. Asiantuntijoiden vastaukset kysymykseen on esitetty kuvassa 33. Asian-
tuntijoista vain alle kolmannes uskoisi liikkuvansa nykyistä enemmän, kun kansalaisista noin puolet olivat tätä 
mieltä.
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30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %
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80,0 %

b) teillä olisi käytössä kuukausiveloitteinen liikkumispaketti,
johon sisältyy rajaton määrä matkoja?

a) liikkuminen olisi kokonaiskustannuksiltaan
nykyistä halvempaa?
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EiKyllä

Kuva 33. Kysymys 9: Liikkumisen määrän muutokset (asiantuntijavastaukset, N=40).

Kysymyksessä 10 vastaajille esiteltiin väittämiä Suomen ilmastostrategiaan liittyen. Asiantuntijoiden 
vastausten jakauma on esitetty kuvassa 34. Asiantuntijat olivat keskimäärin jonkin verran valmiimpia hyväk-
symään ilmastopolitiikkaan liittyviä toimenpiteitä kuin kansalaiset. Asiantuntijoista lähes 90 % oli sitä mieltä, 
että henkilöautoilun määrän kasvua tulisi rajoittaa päästöjen vähentämiseksi, kun kansalaisista tätä mieltä 
oli hieman yli 60 % vastaajista. Laajemmin vastaukset asiantuntijoiden ja kansalaisten välillä olivat melko 
samansuuntaisia. Suurimmat erot vastauksissa koskivat uusien asuntojen rakentamisessa pysäköintipaikkojen 
rakentamisen velvoitteesta luopumista, jota asiantuntijoista kannatti noin 60 % kun kansalaisista vähintään 
osittain samaa mieltä väittämän kanssa oli vain noin 20 % vastaajista.

10) Mitä mieltä olette seuraavista Suomen ilmastostrategiaan liittyvistä väittämistä?

Työmatkakulujen verovähennysoikeuden suuruus
tulisi muuttaa kulkutavasta riippumattomaksi

Täysin eri mieltäOsittain eri mieltäEn samaa enkä eri mieltäOsittain samaa mieltäTäysin samaa mieltä

0 %
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Pääkaupunkiseudulla tulisi ottaa käyttöön ruuhkamaksut

Yhteiskäyttöautot tulisi vapauttaa auto- ja
ajoneuvoverosta sekä pysäköintimaksuista

Uusien asuntojen rakentamisessa tulisi luopua
pysäköintipaikkojen rakentamisen velvoitteista

Kävely- ja joukkoliikennekatuja tulisi lisätä ja
henkilöautoilua rajoittaa kaupunkien ydinkeskustassa

Liikenneinvestointeja tulisi suunnata teiden ja katujen
rakentamisen sijaan rauta- ja raitioteiden rakentamiseen

Joukkoliikennettä tulisi tukea verovaroin nykyistä
enemmän vuorovälien lyhentämiseksi

Henkilöautoilun määrän kasvua tulisi rajoittaa
päästöjen vähentämiseksi

Kuva 34. Kysymys 10: Suomen ilmastostrategiaan liittyvät väittämät (asiantuntijavastaukset, N=40).
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Kysymyksessä 11 vastaajilta kysyttiin, olisiko heillä tarvetta tai halua omistaa tulevaisuudessa omaa henkilö-
autoa, mikäli tietyt oletukset joukkoliikenteestä, vuokra- tai yhteiskäyttöautoista tai liikkumispalvelusta toteu-
tuvat. Kuvassa 35 on esitetty asiantuntijoiden vastausten jakauma.

11) Olisiko teillä tarvetta tai halua omistaa omaa henkilöautoa tulevaisuudessa, jos:

EiKyllä

a) Joukkoliikenneyhteydet 
olisivat riittävän hyvät 
täyttämään liikkumistarpeenne?

b) Vuokra- tai yhteiskäyttöauto olisi aina 
saatavilla enintään 500 metrin päässä ja sen 
käytön vuosikustannukset olisivat oman 
henkilöauton vuosikustannuksia pienemmät?

c) liikkumispalvelun (sisältäen esim. 
joukkoliikenteen, jaetut taksit ja yhteiskäyttöautot) 
vuosikustannukset olisivat merkittävästi omaa 
henkilöautoa pienemmät ja pystyisitte sen avulla 
täyttämään kaikki liikkumistarpeenne

43 %
57 %

73 %

28 %

77 %

23 %

Kuva 35. Kysymys 11: Autonomistus tulevaisuudessa (asiantuntijavastaukset, N=40).

Suurin osa asiantuntijoista ei kokisi tarvetta tai halua autonomistukselle näissä tilanteissa. Kansalaisten tapaan 
myöskään osalle asiantuntijoista pelkkä toimiva joukkoliikenne ei olisi riittävä houkutin, vaan liikkumispalvelu 
tai vuokra- tai yhteiskäyttöauto olisi monelle asiantuntijalle tarpeellinen lisä autonomistustarpeen pienentymi-
selle. 

Asiantuntijoilta ei kerätty taustatietoja. Yleisesti asiantuntijoiden vastaukset vaikuttaisivat jakautuvan hyvin 
samankaltaisesti kansalaisten kanssa. Asiantuntijat ovat luonnollisesti hieman valmiimpia MaaS-palveluiden 
käytölle, mutta erot eivät ole kovin suuria. Lisäksi asiantuntijat suhtautuvat jonkin verran kansalaisia myöntei-
semmin Suomen kansallisen ilmastostrategian keinovalikoimaan. Voidaan kuitenkin todeta, että kansalaiset ja 
asiantuntijat vaikuttaisivat tämän tutkimuksen perusteella olevan ”samalla sivulla” tulevaisuuden liikennemur-
roksessa liikenteen palveluistumisen ja ilmastonmuutoksen torjumisen osalta. 
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Arvoisa vastaanottaja 

Tämä on koko maan laajuinen kyselytutkimus, jolla kartoitetaan suomalaisten mielipiteitä 
liikennejärjestelmästä sekä valmiutta ja halukkuutta käyttää uusia liikkumisen palveluita. Tutkimuksessa 
kerättyjä tietoja hyödynnetään tulevaisuuden liikennejärjestelmän kehittämisessä. Tutkimuksesta vastaa 
Tampereen teknillinen yliopisto. 

Tutkimukseen voi osallistua vastaamalla joko internetissä osoitteessa www.tut.fi/liikennetutkimus tai 
palauttamalla oheisen kyselylomakkeen 22.4.2018 mennessä. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10–15 
min. Kysely on lähetetty yhteensä 6 000 satunnaisesti valitulle 18–64-vuotiaalle suomalaiselle. On tärkeää, 
että mahdollisimman moni vastaa tähän tutkimukseen, jotta vastausten avulla voidaan luotettavasti kuvata 
suomalaisten valmiutta ja halukkuutta käyttää uusia liikkumisen palveluita. Kyselyn vastauksia käsitellään 
luottamuksellisesti ja anonyymisti, eikä mitään henkilötietoja julkaista eteenpäin. Tutkimuksen tulokset 
julkaistaan Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernen julkaisusarjassa.   

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan lahjakortteja S-ryhmän liikkeisiin yhteensä 500 euron arvosta: 
Pääpalkinto 250 € lahjakortti 
Lisäksi 5 kappaletta 50 € lahjakortteja 
 
 

Vaivannäöstä ja osallistumisestanne etukäteen kiittäen, 

 

 Heikki Liimatainen 
 Assistant professor, Tampereen teknillinen yliopisto 

Timo Liljamo 
Tutkija, Tampereen teknillinen yliopisto 

 

 

Tämän sivun kääntöpuolelta löytyy ohjeita ja käsitteitä kyselyyn liittyen.

Vastatkaa 22.4.2018 mennessä osoitteessa www.tut.fi/liikennetutkimus Voitte kirjautua 
internetlomakkeelle kirjeen yläreunassa olevalla vastaustunnuksella. Voitte myös palauttaa vastauksenne 
ohessa olevalla kirjekuorella, postimaksu on maksettu puolestanne valmiiksi. 

Vastaajatunnus 

 

   
 

 
Ohjeita lomakkeen täyttämiseen  

Nykyinen liikennejärjestelmä on ajautumassa murrokseen, jossa liikkumisesta tulee yhä enemmän palvelua. 
Liikennettä pyritään kehittämään mahdollisimman saumattomaksi ja helpoksi kokonaisuudeksi liikkumisen 
palveluistumisen avulla. Yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, että matkustaja voi esimerkiksi hankkia 
tarvitsemansa matkan ovelta ovelle yhdellä maksulla ja lipulla. Liikkumiseen palveluna viitataan yleisesti 
termillä MaaS, joka tulee englanninkielisistä sanoista Mobility as a Service.  

Termejä kyselyn täyttämiseen (voitte ottaa tämän ohjesivun viereen, kun täytätte kyselylomaketta): 

 Liikkumispalvelulla tarkoitetaan palvelua, jonka avulla voi matkustaa usealla eri liikennemuodolla 
yhtä maksua tai sovellusta käyttäen.  

 Liikkumispaketilla tarkoitetaan sellaista liikkumispalvelua, jossa maksetaan kiinteää 
kuukausisummaa liikkumispaketista, johon sisältyy tietty määrä matkoja eri kulkumuodoilla. 

 Yhteiskäyttöautolla tarkoitetaan sellaista autoa, jonka omistaa yritys tai yhteisö, ja joka on 
yrityksen asiakkaiden tai yhteisön jäsenten käytettävissä. Yhteiskäyttöauto eroaa perinteisestä 
autonvuokrauksesta siten, että sen voi varata lyhyeksikin ajaksi ja varaaminen tapahtuu puhelimella 
tai muulla älylaitteella.  

 Pitkämatkainen joukkoliikenne tarkoittaa tässä kyselyssä yli 30 km matkaa. Tätä lyhyemmät 
matkat lasketaan paikallisjoukkoliikenteeksi. 

Ohjeita kysymyksittäin: 

 Kysymyksessä 5 valitaan vaihtoehto kultakin riviltä tämänhetkisen käytön mukaan. Jos omistatte 
useamman kuin yhden auton, vastatkaa henkilöauton omistus -kysymykseen eniten käyttämänne 
auton perusteella.  
Suluissa oleva summa kertoo, kuinka paljon kukin vaihtoehto tuo keskimäärin kuluja kuukaudessa. 
Esimerkiksi jos autonne nykyinen arvo on 10 000–25 000 euroa, aiheuttaa se laskennallisesti 
keskimäärin noin 300 euroa kuluja kuukaudessa, kun huomioidaan verot, vakuutukset, 
arvonalenema, pysäköinti yms.  

Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta, riippumatta siitä, onko teillä ajokorttia tai omaa autoa. Mikäli koette, 
että mikään vastausvaihtoehdoista ei tunnu sopivalta, voitte valita vähiten huonon vaihtoehdon. Tarvittaessa 
voitte tarkentaa vastauksia kyselyn lopussa oleviin avoimiin kenttiin. 

Lisätietoja Lisätietoja liikennetutkimuksesta saa Tampereen teknillisestä yliopistosta: 
www.tut.fi/liikennetutkimus 
Timo Liljamo, p. 050 447 9913, timo.liljamo@tut.fi 
 

Osoitetietolähde Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 123, 00531 Helsinki 

LIITE A: Saatekirje ja kyselylomake
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OSA I

2. Miten suhtaudutte seuraaviin liikkumisen hinnoitteluvaihtoehtoihin? 

a) Pakettihinnoittelu, jossa maksetaan kiinteää kuukausisummaa liikkumispalveluista. Liikkumispalvelut 
voivat sisältää esimerkiksi rajattoman paikallisjoukkoliikenteen ja tietyn määrän taksimatkoja tai vuokra-
auton käyttöä.

b) Nykymuotoinen sekahinnoittelu, jossa liikkumisesta maksetaan sekä kiinteitä maksuja ja veroja 
(esim. ajoneuvon vakuutukset ja ajoneuvovero) että käyttöön liittyviä maksuja (esim. polttoaineet ja 
kertaliput joukkoliikenteessä).

c) Käyttöön perustuva matka- tai kilometriperusteinen hinnoittelu, jossa maksetaan juuri sen verran 
kuin käytetään liikkumispalveluita tai omaa henkilöautoa. 

Hyvin 
myönteisesti

Lievästi
myönteisesti

En osaa
sanoa

Lievästi
kielteisesti

Hyvin 
kielteisesti

Hyvin 
myönteisesti

Lievästi
myönteisesti

En osaa
sanoa

Lievästi
kielteisesti

Hyvin 
kielteisesti

Hyvin 
myönteisesti

Lievästi
myönteisesti

En osaa
sanoa

Lievästi
kielteisesti

Hyvin 
kielteisesti

1. Oletteko kuullut tai lukenut aiemmin liikkumispalveluista tai käsitteestä MaaS (Mobility as a Service, 
liikkuminen palveluna)?

Kyllä En

Kaikkia liikennepalveluita tulisi voida yhdistellä ja 
käyttää yhdellä lipulla ja sovelluksella 
(esim. taksi, juna ja linja-auto samalla lipulla)

Haluaisin, että kaikki liikkumiseni kustannukset 
sisältyisivät yhteen kuukausimaksuun

Koen, että liikkumisen kustannukset ovat nykyisin 
riittävän alhaiset, että voin täyttää päivittäiset 
liikkumistarpeeni

Koen, että joukkoliikenteen (myös kaukoliikenne) 
käyttäminen on nykyisin vaikeaa tai vaivalloista

Koen, että henkilöautoilun tuoma oma tila, aika ja 
rauha ovat minulle tärkeitä kriteerejä kulkumuotoa 
valittaessa
Koen, että henkilöautoilulle vaihtoehtoisten
kulkutapojen avulla voin täyttää päivittäiset 
liikkumistarpeeni
Liikkumisen muuttuminen yksityisautoilusta kohti 
liikkumispalveluita olisi mielestäni toivottava 
kehityssuunta

3. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?
Täysin samaa

mieltä
Osittain 

eri mieltä
Täysin eri

mieltä
En samaa enkä

eri mieltä
Osittain 

samaa mieltä

OSA II
4. Kuinka kiinnostunut olisitte seuraavista liikennepalveluista, jos ne olisivat saatavilla kotiseudullanne 
tai loma-/työmatkoilla?

Yhteiskäyttöauto
Lähistöllä olisi saatavilla yhteiskäyttöautoja, joita 
voisi varata ja ottaa käyttöön mobiililaitteella ja 
joiden käyttökustannukset olisivat noin 1€/km

Jaettu taksi
Toimii kuten taksit nykyisin, mutta kyydissä voi 
olla myös tuntemattomia, jolloin matka-aika voi 
hieman pidentyä, mutta matkan kustannukset 
pienentyä

Hyvin 
kiinnostunut

Jossain määrin 
kiinnostunut

En lainkaan 
kiinnostunut

Hyvin 
kiinnostunut

Jossain määrin 
kiinnostunut

En lainkaan 
kiinnostunut

5. Mikä seuraavista vastaa parhaiten nykyisiä liikkumistottumuksianne ja liikkumiskustannustenne 
suuruusluokkaa? Valitkaa kultakin riviltä yksi vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten nykyisiä liikkumis-
tottumuksianne. Suluissa näette arvion, kuinka paljon kyseinen vaihtoehto tuo keskimäärin kuluja 
kuukaudessa (lisäohjeita voitte katsoa saatekirjeestä).

Henkilöauton omistus
(sis. verot, vakuutukset, 
arvonalenema, pysäköinti)

En omista autoa

(0 €/kk)

Auton arvo alle 
10 000 € 
(150 €/kk)

Auton arvo
10 000 – 25 000 €
(300 €/kk)

Auton arvo
yli 25 000 €
(450 €/kk)

Henkilöauton käyttö 
kuljettajana tai matkustajana
(sis. polttoaine, huollot, 
renkaat, pesut ym.)

Ei käyttöä

(0 €/kk)

Alle 10 000 km 
vuodessa
(50 €/kk)

10 000 – 25 000 
km vuodessa
(150 €/kk)

Yli 25 000 km 
vuodessa
(300 €/kk)

Paikallisjoukkoliikenteen 
käyttö

Ei käyttöä

(0 €/kk)

Vähäinen käyttö

(10 €/kk)

Käyttö viikoittain

(30 €/kk)

Käyttö lähes 
päivittäin
(50 €/kk)

Pitkämatkaisen 
joukkoliikenteen käyttö

Ei käyttöä

(0 €/kk)

Käyttö joitakin
kertoja vuodessa 
(20 €/kk)

Käyttö 
kuukausittain
(50 €/kk)

Käyttö viikoittain

(100 €/kk)

Muiden liikennepalvelujen 
käyttö 
(taksi, vuokra-auto ym.)

Ei käyttöä

(0 €/kk)

Käyttö joitakin 
kertoja vuodessa
(20 €/kk)

Käyttö 
kuukausittain
(50 €/kk)

Käyttö viikoittain

(100 €/kk)

6. Ylläolevasta taulukosta voitte laskea arvion liikkumisenne kustannuksista kuukausitasolla. 
Vastaako mielestänne kyseinen summa suuruusluokaltaan liikkumisenne kustannuksia?

Ei, todelliset liikkumiskustannukseni ovat suuruusluokaltaan _________ euroa kuukaudessa

Kyllä

7. Oletetaan, että sopivalla liikkumispaketilla voitaisiin kattaa kaikki liikkumistarpeenne. Minkä 
hintainen liikkumispaketin tulisi olla, jotta ottaisitte sen käyttöönne? 
Liikkumispaketti sisältäisi esim. joukkoliikenteen, taksin ja yhteiskäyttö- tai vuokra-auton käyttöä.

En ottaisi palvelua käyttööni

En osaa sanoa / en tiedä kuinka paljon käytän rahaa liikkumiseeni

_________ euroa kuukaudessa
En osaa sanoa

LIITE A: Saatekirje ja kyselylomake
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Henkilöautoilun määrän kasvua tulisi rajoittaa 
päästöjen vähentämiseksi

Joukkoliikennettä tulisi tukea verovaroin nykyistä 
enemmän vuorovälien lyhentämiseksi
Liikenneinvestointeja tulisi suunnata teiden ja katujen 
rakentamisen sijaan rautateiden ja raitioteiden 
rakentamiseen
Uusien asuntojen rakentamisessa tulisi luopua 
pysäköintipaikkojen rakentamisen velvoitteista

Kävely- ja joukkoliikennekatuja tulisi lisätä ja 
henkilöautoilua rajoittaa kaupunkien ydinkeskustassa

Yhteiskäyttöautot tulisi vapauttaa auto- ja 
ajoneuvoverosta sekä pysäköintimaksuista

Pääkaupunkiseudulla tulisi ottaa käyttöön 
ruuhkamaksut

Työmatkakulujen verovähennysoikeuden suuruus 
tulisi muuttaa kulkutavasta riippumattomaksi

Suomen kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa on tavoitteena, että liikkumispalveluja
edistämällä henkilöautolla yksin ajettavien matkojen määrä vähenee ja henkilöautosuoritteen
kasvu kaupunkiseuduilla pysähtyy väestönkasvusta huolimatta.

9. Uskoisitteko liikkuvanne useammin tai pidempiä matkoja, jos
a) Liikkuminen olisi kokonaiskustannuksiltaan nykyistä halvempaa?

b) Teillä olisi käytössä kuukausiveloitteinen liikkumispaketti, johon 
sisältyy rajaton määrä matkoja?

EiKyllä

EiKyllä

10. Mitä mieltä olette seuraavista Suomen 
ilmastostrategiaan liittyvistä väittämistä?

Täysin samaa
mieltä

Osittain 
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

En samaa enkä
eri mieltä

Osittain 
samaa mieltä

8. Oletetaan, että ottaisitte käyttöön liikkumispaketin ja teillä ei olisi käytössänne omaa henkilöautoa. 
Kuinka paljon käyttäisitte tällöin seuraavia liikkumispalveluja? Valitkaa kultakin riviltä yksi vaihtoehto.

Yhteiskäyttö- tai vuokra-
auton käyttö Yli 15 vrk/kk

(yli 20 000 km 
vuodessa)

Noin 10 vrk/kk
(10 000–20 000
km vuodessa)

Noin 5 vrk/kk
(5 000–10 000 
km vuodessa)

Alle 2 vrk/kk
(alle 5 000 km 
vuodessa)

Paikallisjoukkoliikenteen 
käyttö Käyttö lähes 

päivittäin
Käyttö viikoittain Käyttö 

kuukausittain
Käyttö enintään 
muutaman kerran 
vuodessa

Pitkämatkaisen
joukkoliikenteen käyttö Käyttö lähes 

päivittäin
Käyttö viikoittain Käyttö 

kuukausittain
Käyttö enintään 
muutaman kerran 
vuodessa

Muiden liikennepalvelujen 
käyttö (esim. taksi, 
kaupunkipyörät)

Käyttö lähes 
päivittäin

Käyttö viikoittain Käyttö 
kuukausittain

Käyttö enintään 
muutaman kerran 
vuodessa

OSA III

12. Mikä on ikänne?

15. Kuinka monta henkilöä kotitalouteenne 
kuuluu teidät itsenne mukaan lukien?

______ vuotta

13. Mikä on sukupuolenne?
Nainen Mies

14. Onko teillä ajokorttia? 
EiKyllä

______ henkilö(ä)

19. Kuinka monta henkilöautoa 
kotitaloudessanne on?

______ henkilöauto(a)

22. Avoin palaute liikkumispalveluista

23. Avoin palaute tutkimuksesta

KIITOS OSALLISTUMISESTANNE!

21. Mikä on ylin koulutustaso, josta olette 
valmistunut tai jota opiskelette tällä hetkellä?

20. Oletteko rekisteröitynyt johonkin seuraavista 
liikkumispalvelusovelluksista: Whim, Kyyti, 
Kätevä Seinäjoki, DriveNow tai OP Kulku?

16. Minkä tyyppisessä talossa asutte?
Kerrostalo Rivitalo/luhtitalo
Omakotitalo/paritalo

EnKyllä

Muu

11. Olisiko teillä tarvetta tai halua omistaa omaa henkilöautoa tulevaisuudessa, jos

EiKyllä

EiKyllä

EiKyllä

18. Kuinka suuret ovat kotitaloutenne 
yhteenlasketut bruttotulot kuukaudessa?

Alle 2 000 € 4 000–6 000 €

2 000–4 000 € Yli 6 000 €
Muu

17. Onko teillä jokin pysyvä liikunta- tai 
toimintarajoite, joka vaikeuttaa liikkumistanne?

EiKyllä

OSA IV

Taustatiedot ja avoin palaute

Peruskoulu Lukio/ammattikoulu
Alempi korkea-
koulututkintoYlempi korkea-

koulututkinto

a) Joukkoliikenneyhteydet olisivat riittävän hyvät täyttämään liikkumistarpeenne?

b) Vuokra- tai yhteiskäyttöauto olisi aina saatavilla enintään 500 metrin päässä ja sen käytön 
vuosikustannukset olisivat oman henkilöauton vuosikustannuksia pienemmät?

c) Liikkumispalvelun (sisältäen esim. joukkoliikenteen, jaetut taksit ja yhteiskäyttöautot) 
vuosikustannukset olisivat merkittävästi omaa henkilöautoa pienemmät ja pystyisitte sen avulla 
täyttämään kaikki liikkumistarpeenne?

Opistoaste
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