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Haussa keinoja viisaan liikkumisen konkretisoimiseksi - 

vuoden 2020 liikkumisen ohjauksen valtionavustusten 

haku alkaa 

Miten vapaa-ajan tapahtumat voisivat kannustaa osallistujia viisaaseen liikku-

miseen? Miten sinun kotikuntasi pystyisi kasvattamaan kävelyn, pyöräilyn ja 

joukkoliikenteen tai muiden liikkumispalveluiden suosiota? Liikenne- ja viestin-

tävirasto Traficomin myöntämien liikkumisen ohjauksen valtionavustusten haku 

vuodelle 2020 on alkanut. Hakemukset tulee jättää viimeistään 7.1.2020. 

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset sisältyvät valtioneuvoston asetukseen liikenteen 

palveluiden valtionavustuksista (509/2018). Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikku-

misen edistämistä muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla 

sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Tavoitteena on vähentää yksin omalla 

autolla ajamista sekä kasvattaa joukkoliikenteen ja muiden liikkumispalveluiden sekä kä-

velyn ja pyöräilyn suosiota.   

Tukea yhteisöille ja kunnille – parhaat ideat hyödynnettävissä laajalti 

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät ja muut 

yleishyödylliset yhteisöt. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta jär-

jestävät verkostot, säätiöt ja yhdistykset. 

Valtionavustusta voidaan myöntää valtionavustusasetuksen mukaan enintään 75 pro-

senttia hankkeen kustannuksista. Avustettavien hankkeiden tulosten ja menetelmien tu-

lee olla mahdollisimman laajalti vaikuttavia ja monistettavissa myös muualle. 

Vuodelle 2020 toivotaan hakemuksia erityisesti seuraavista teemoista: 

 

 Matkaketjujen mahdollistaminen liikkumispalveluin. Kestävää liikkumista edis-

tävien, kuluttajille suunnattujen liikkumispalveluiden kokeilu, kehittäminen ja käyt-

töönotto sekä niiden yhdistäminen muihin kestävän liikkumisen muotoihin. Hake-

muksia toivotaan mm. palveluiden integroinnista solmupisteisiin, asumiseen tai pysä-

köintikonsepteihin.  

 

 Kestävän liikkumisen suunnitelmat. Kestävän liikkumisen kokonaisvaltainen 

suunnittelu seudulla tai kunnassa, esimerkiksi kestävän liikkumisen toimenpidesuun-

nitelmat ja strategiat tai pysäköintipolitiikat. Suunnitelmissa voi soveltuvin osin hyö-

dyntää EU:n äskettäin uudistamaa SUMP–toimintamallia (Sustainable Urban Mobility 

Planning). 

 

 Työpaikkojen liikkumisen ohjaus. Erityisesti toivotaan hakemuksia, joissa kunta 

toimii alueensa työpaikkojen (yksityisten ja/tai julkisten) verkottajana. Kuitenkin 

myös kunnan omaan henkilöstöön kohdistuvia liikkumisen ohjauksen hankkeita voi-

daan rahoittaa. 

 

 Vapaa-ajan liikkumisen ohjaus. Merkittävien vapaa-ajankohteiden ja tapahtumien 

(urheilu, kulttuuri, kauppa) liikkumisen ohjaus sekä kestävän kaukoliikenteen edistä-

minen. 
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Hakemus voi kohdistua myös muuhun liikkumisen ohjauksen toimintaan tai hankkeisiin. 

Lisäksi valtionavustuksella voidaan rahoittaa kävelyn, pyöräilyn tai joukkoliikenteen val-

takunnallista, liikkumisen ohjauksen keinoin tehtävää edistämistoimintaa.  

Hakemukset tulee jättää viimeistään 7.1.2020. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät Tra-

ficomin sivuilta hae liikkumisen ohjauksen valtionavustusta -kohdasta.  

Lisätietoja:  

joukkoliikenneasiantuntija Toni Bärman, puh.029 534 3235, toni.barman(at)traficom.fi 

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-liikkumisen-ohjauksen-valtionavustusta
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-liikkumisen-ohjauksen-valtionavustusta

