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Traficom on liikenteen
ja viestinnän vastuullinen 
ja uudistuva asiantuntija.

Traficom vauhdittaa liikennemarkkinoiden 
uudistumista ja kasvua, tavoitteena entistä 
laadukkaammat ja sujuvammat 
liikkumispalvelut.
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Traficomin työkaluja

› Rajapintojen avaamisen valvonta

› Vaikuttaminen liikennejärjestelmäsuunnittelun 

yhteistyön ja toimenpiteiden kautta

› Markkinoiden seuranta ja vaikutusarviot



Tuoreita tutkimustuloksia: 
Liikkumispalvelujen vaikutukset
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Tuoreita tutkimustuloksia:
Suomalaisten mielipiteitä MaaS-palveluista, 
liikennejärjestelmästä ja ilmastostrategiasta
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Lähde: Suomalaisten mielipiteitä MaaS-palveluista, 

liikennejärjestelmästä ja ilmastostrategiasta (Verne)



Tuoreita 
tutkimustuloksia:
Liikennemarkkinoiden 
kasvunäkymiä

Lähde: Artikkeli Start me up: Where mobility investments are going 

(https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-

insights/start-me-up-where-mobility-investments-are-going?ct=t())



Nostoja mediasta
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Ilmastobarometrin 2019 tulokset:
”43 prosenttia oman auton käyttäjistä kertoo 
vähentäneensä autoilua ja lisänneensä kestävää 
liikkumista. Yhtä suuri osa vastaajista aikoo 
vähentää seuraavan viiden vuoden aikana autoilua 
ja sen sijaan lisätä kestävää liikkumista kuten 
kävelyä, pyöräilyä tai joukkoliikenteellä kulkemista. 
Jopa vajaa viidennes aikoo luopua omasta autosta 
kokonaan seuraavan viiden vuoden aikana.”



Nostoja mediasta
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Nostoja mediasta
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Liikennemarkkinoiden 
seuranta
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Kotimaan liikenne ja talouskehitys
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Liikennealan yritysten kasvava kirjo
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taksiliikenne henkilöliikenne tavaraliikenne
Lähde: Taksiliikenteen koettu palvelutaso ja kokemukset Liikennepalvelulaista
(Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 4/2019)



Rajapintojen avautuminen 
NAP-palveluun tallennettujen palveluiden lukumäärän kehitys
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Julkisen liikenteen liikevaihdon kehitys
(sekä julkisesti järjestetty että markkinaehtoinen liikenne)
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Julkisen liikenteen rahoitus 
Kenelle kulut käytännössä kohdistuvat?
Mitä kulkumuotoja tuetaan eniten?

Kokonaisrahoituksen 

lähteet

Kokonaisrahoituksen

kohdentaminen

15Lähde: Julkisen liikenteen suoritetilasto 2017 (ennakkotiedot)

Rahoitusta 

kohdistuu 

taksiliikenteeseen 

yhtä paljon kuin 

linja-

autoliikenteeseen

Julkisen liikenteen 

rahoituksesta 

suurin osuus tulee 

kunnista

Kunnat: suora 
rahoitus

234,8 milj. €
24 %

Kunnat: 
matkakustannusten 

korvaukset
436,2 milj. €

46 %

Valtio: suora 
rahoitus

73,1 milj. €
8 %

Valtio: matkakustannusten 
korvaukset

207,9 milj. €
22 %

Linja-auto
478,7 milj. €

48 %

Taksi
445,5 mil. €

45 %

Rautatie
52 milj. €

5 %

Muut
-24,1 milj. €

-2 %



Asiakasnäkökulma
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Kiitos!

Johanna Juusela

Johanna.Juusela@traficom.fi

www.traficom.fi

@TraficomFinland


