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Liikennepalveluiden tilannekuva
webinaari 30.3.2021



Tarjota säännöllisesti päivittyvää tietoa 
liikennepalveluiden nykytilasta ja kehityksestä 
strategisella tasolla

Palvella liikennejärjestelmäsuunnittelua ja 
liikennejärjestelmän kehittämistä 
valtakunnallisen tason lisäksi myös alueellisella 
tasolla

Edistää osaltaan tietoon pohjautuvaa 
päätöksentekoa

 Liikenteen reaaliaikainen tilannekuva ja 
yksityiskohtaiset tiedot liikennejärjestelmän eri 
osista - Liikenteen ekosysteemi (Fintraffic) 
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Tilannekuvan tarkoitus

https://www.fintraffic.fi/fi/fintraffic/liikenteen-ekosysteemi-lyhyesti


Tilannekuva pähkinänkuoressa

Keskitytään liikkumisen ja kuljettamisen 
palveluihin asiakkaille

Henkilö- ja tavaraliikennepalvelut

 Joukkoliikenne ja muut liikkumisen palvelut

 Info- ja maksujärjestelmät

Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus 
tärkeä näkökulma
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Tilannekuvan rakenne
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Keskeisiä 
valtakunnallisia ja 
alueellisia nostoja 

kehityksestä

LIIKENNEPALVELUIDEN 
TILANNEKUVAN OSA-ALUEET

Joukkoliikennepalvelut
Taksi-

palvelut

Yhteiskäyttöpalvelut

Lippu-, maksu- ja 
informaatiopalvelut

Tavaraliikennepalvelut

Henkilö-
kuljetusten
vähimmäis-

palvelut

Yhdistämispalvelut

ANALYYSITILANNETIETO JA KEHITYS

Palvelutarjonta Kysyntätieto

Julkisen liikenteen 
rahoitus

Esteettömyys-
tieto

Markkina

Suorite

ym.

Tiedon esittäminen kartoin ja 
erilaisin graafein. 

Valtakunnallinen ja alueellinen 
kehitys. 



Tilannekuvan tietopohja

Nykyisten tietolähteiden hyödyntäminen

 Julkisen liikenteen suoritetilasto

Tilastokeskuksen tuottamat tilastot

Traficomin markkinaseuranta ja toimijoiden tuottama tieto

Korona-tilakuvat

Muu tiedon kokoaminen

Mitä tietoa alueelliset toimijat voivat toimittaa palveluiden tilannekuvaan?

 Toimivaltaiset viranomaisilla keskeinen rooli joukkoliikenteen osalta

Entä muut toimijat? 
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Tilannekuva 
rakentuu 

yhteistyönä
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Uusien liikkumispalveluiden 
markkinaseuranta



 Uusia liikkumispalveluita ovat mm. sähköpotkulaudat, 
yhteiskäyttöautot, kaupunkipyörät, pysäköintipalvelut ja 
yhdistämispalvelut (MaaS)

 Uusia liikkumispalveluita kohtaan merkittävä tietotarve

 Yhteiskunnalliset tietotarpeet mm. liikennepalvelulain vaikutusten 
arviointi

 Markkinaseurantaa varten tarvitaan tietoa, joka on

 Aiemmin keräämätöntä

 Perinteisessä liikennemuotokohtaisessa tilastoinnissa osin 
näkymätöntä 

 Pääosin lähtöisin uusista lähteistä

 Tiedonkeruun kohteena alueellinen, vuositason kysyntä- ja 
tarjontatieto

 Kysyntä: Suoritetiedot mm. liikevaihto, käyttäjämäärät jne.

 Tarjonta: Markkinakenttätiedot mm. toimija- ja kalustomäärät jne.
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Uusien liikkumispalveluiden 
markkinaseuranta



Miten? 

 Vastaajat saavat sähköpostitse kutsun rekisteröityä 
linkin takaa löytyvään Traficomin
tiedonkeruujärjestelmään

 Suomi.fi tunnisteilla tapahtuvan kirjautumisen 
jälkeen vastataan sähköisellä lomakkeella oleviin 
kysymyksiin

Mitä vaatii vastaajalta?

 Suomi.fi tunnistautumista (pankkitunnukset)

 Tietoja toiminnastaan

Mihin tietoja käytetään?

 Liikkumispalveluiden markkinaseurannassa

 Liikennejärjestelmäanalyysissä
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Uusien liikkumispalveluiden 
tiedonkeruu huhtikuu 2021



Kiitos!
anna.patynen@traficom.fi


