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Johdanto 

Kunnissa tehdään paljon suunnitelmia, ohjelmia ja 

strategioita, joiden tavoitteena on lisätä kävelyn, pyöräilyn tai 

joukkoliikenteen osuutta kuntien asukkaiden tekemistä 

matkoista. Suunnitelmia tehdään monilla eri tasoilla ja niiden 

tavoitteet, perustelut ja keinovalikoimat ovat hyvin 

monimuotoisia. Usein tällaiset suunnitelmat etenevät 

kunnissa aina poliittiseen päätöksentekoon saakka. 

 

Tällä tutkimuksella on kolme tavoitetta. Ensinnäkin 

selvitetään, millaisia kestävää liikkumista edistäviä 

suunnitelmia tai ohjelmia kunnissa tehdään. Toiseksi 

selvitetään, millaista keskustelua suunnitelmista käydään 

hallinnon ja poliittisen päätöksenteon välillä ja miten se 

heijastuu muihin sidosryhmiin. Kolmanneksi halutaan 

tunnistaa tästä keskustelusta, millaiset asiat vaikuttavat 

suunnitelmien hyväksyttävyyteen. 

Tutkimus on tehty ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 

opinnäytetyönä Hämeen ammattikorkeakoulun 

teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelmaan. 

Tutkimuksen on tehnyt Tapio Kinnunen, Strafica Oy:stä, ja 

tutkimuksen tilaajia ovat Liikennevirasto, ympäristöministeriö, 

MAL-verkosto, Varsinais-Suomen liitto, Helsingin kaupunki ja 

Strafica Oy. Tutkimuksen ohjaaja on Lauri Tenhunen 

Hämeen ammattikorkeakoulusta. Työn ohjausryhmään 

kuuluvat: 

 

 Tytti Viinikainen, Liikennevirasto 

 Kaisa Mäkelä, ympäristöministeriö 

 Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto 

 Tero Piippo, MAL-verkosto 

 Mari Sinn, Varsinais-Suomen liitto 

 Heikki Hälvä, Helsingin kaupunki 

 Johanna Vilkuna, Kuntaliitto 

 Heikki Metsäranta, Strafica Oy 
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Tutkimuksen toteuttaminen 1 

Tutkimuksen mielenkiinnon kohteena on erityisesti kestävän 

liikkumisen mieltäminen poliittisten päätöksentekijöiden 

keskuudessa. Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Millaisia kestävään liikkumiseen liittyviä tai keskittyviä 

suunnitelmia kunnissa tehdään? 

2. Millaista vuoropuhelua kestävästä liikkumisesta käydään 

kuntien luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja 

sidosryhmien kesken? 

3. Mitkä tekijät vaikuttavat positiivisesti tai negatiivisesti 

kestävän liikkumisen suunnitelmien poliittiseen 

hyväksyttävyyteen? 

 

Vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseen on haettu 

kuntien suunnitelmakenttää läpi käymällä. Suunnitelmat 

vaihtelevat aina maakunnallisista liikennejärjestelmä-

suunnitelmista kuntakohtaisiin kävelyn ja pyöräilyn 

edistämisohjelmiin. 

Vastauksia toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen on 

etsitty tapaustutkimuksen keinoin tutkimalla kuuden case-

kunnan osalta kestävän liikkumisen roolia ja poliittisia 

näkemyksiä. Kussakin kunnassa on tehty jonkinlainen 

kestävän liikkumisen edistämissuunnitelma. Case-kuntien 

empiirinen tutkimus on tehty kolmiportaisesti: 

 

1. Taustatutkimus 

2. Haastattelututkimus 

3. Kyselytutkimus 

 

Taustatutkimuksessa tutkittiin case-kuntien erilaisia 

tilastomuuttujia, jotka kuvaavat väestöä, työllisyyttä, 

maankäyttöä, liikennettä, poliittisia valtasuhteita, taloutta ja 

ympäristöä. Taustatutkimuksessa ei tutkita kuntien 

mahdollisuuksia tai edellytyksiä kestävän liikkumisen 

edistämiseen, vaan verrataan tilastotietoja viranhaltijoiden ja 

poliitikoiden omiin näkemyksiin kuntansa tilanteesta. 
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Tutkimuksen toteuttaminen 2 

Haastattelututkimuksessa haastateltiin kasvotusten kunkin 

kunnan johtavaa viranhaltijaa (Helsingissä kahta), jonka 

tehtäviin kuuluu kestävän liikkumisen edistäminen. Suurin 

osa haastatelluista on ollut merkittävässä roolissa myös 

kuntansa kestävän liikkumisen edistämisohjelman 

laadinnassa.  

 

Haastattelulla selvitettiin viranhaltijoiden näkemyksiä 

kestävästä liikkumisesta, perusteita ja keinoja edistää sitä 

kunnassaan, vuoropuhelun ja osallistumisen laatua sekä 

erityisiä esteitä tai onnistumisia kestävän liikkumisen 

edistämisessä. Haastattelu valittiin tutkimusmetodiksi siksi, 

että sen avulla saadaan esiin kuntien yksilöllisiä eroja ja 

tarpeita. 

 

Haastatteluiden jälkeen kuntien luottamushenkilöille 

toteutettiin kyselytutkimus. Kysely toteutettiin sähköisesti ja 

siihen kutsuttiin vastaamaan kaikki kunnanvaltuutetut mutta 

myös lukuisia muita luottamushenkilöitä oleellisimmista 

lautakunnista. Kyselytutkimus valittiin, koska se kohtelee 

tasapuolisesti kaikkia valtuutettuja ja se on tehokkaampi 

keino suurten vastaajamäärien kanssa. 

 

Kyselyllä selvitettiin vastaajien taustatiedot, arvomaailmaa eri 

liikkumismuotojen suhteen, liikennepoliittisia näkemyksiä 

sekä omaa roolia kuntaan laaditun kestävän liikkumisen 

suunnitelman laadinnassa sekä näkemyksiä suunnitelman 

vaikuttavuudesta. Kyselytutkimukseen saatiin 146 vastausta, 

mikä on noin 24 % tavoitellusta joukosta. 
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Teoreettinen tausta 1 

Työn teoreettisessa viitekehyksessä käytiin läpi kuntien 
hallinnollista ja poliittista organisaatiota, kuntien 
päätöksenteon eri näkökulmia kuten kuntalaisten 
osallistumista, intressiryhmiä ja mediaa, sekä  valikoituja 
poliittisen päätöksenteon teorioita, joilla voi olettaa olevan 
merkitystä kuntien liikennepolitiikalle. 

 

Kunnat ovat osa Suomen julkishallintoa ja niillä on hyvin 
paljon erilaisia tehtäviä, joista osa on lainsäädännöllä 
velvoitettuja peruspalveluita ja osa vapaaehtoisia toimintoja. 
Kestävän liikkumisen kannalta olennaisimpia lakisääteisiä 
tehtäviä ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 
maapolitiikka, kaavoitus ja maankäytön suunnittelu sekä 
liikenne, joukkoliikenne ja väylät. Kestävän liikkumisen 
edistäminen muilla kuin edellä mainituin keinoin on 
vapaaehtoista. Vapaaehtoisia edistämiskeinoja ovat mm. 
viestintä, erilaiset yhteistyö- ja edistämisryhmät, kestävän 
liikkumisen suunnitelmien laadinta sekä erilaiset kestävien 
kulkumuotojen palvelutasoa tai houkuttelevuutta parantavat 
toimenpiteet. 

Kuntaorganisaatiota ei ole määritelty yksiselitteisesti mutta 
tyypillisesti se muodostuu kaksoisjärjestelmästä, jonka 
toisena osapuolena on poliittinen, luottamustoimipohjainen 
osa ja toisena hallinnollinen työ- tai virkasuhdepohjainen 
osa. Kuntaorganisaatiossa tavoitteiden asettaminen ei ole 
lainkaan niin selvää kuin yrityksissä, mikä johtuu osittain 
yksityisen ja julkisen sektorin toiminnallisista ja 
rakenteellisista eroista.  

 

Yritykset voivat lisätä tuotantoaan myynnin parantuessa 
mutta kunnat toimivat budjettivaroin, minkä vuoksi tuotannon 
yhteys resursseihin on epäselvä. Kunnilla asiakkaiden 
asemassa ovat kuntalaiset, joilla ei kuitenkaan ole 
samanlaista vapautta palveluita tarjoavan kunnan kuin 
yrityksen valitsemisen suhteen. Toisaalta kunnillakaan ei ole 
mahdollisuutta valita asiakkaitaan. Kuntasektorilla on 
selkeästi havaittavissa myös tavoitteiden moninaisuutta sekä 
ristiriitaisuutta organisaation sisällä. 
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Teoreettinen tausta 2 

Poliittisen koneiston tehtävänä on asettaa hallinnolle 

päämäärät ja linjanvedot sekä kantaa näistä vastuu, kun 

taas hallinnon tehtäväksi jää toteuttaa poliittisesti päätetyt 

toimenpiteet. Kuitenkin julkishallinnossa on selvästi 

tapahtunut siirtymistä valvovasta ja toteuttavasta 

organisaatiosta poliittisempaan kantaa ja vastuuta ottavaan 

organisaatioon. Selvä jako poliittiseen ja hallinnolliseen 

osaan ei sovi modernin yhteiskunnan yhä 

monimutkaisempaan toimintaympäristöön. 

 

Kunnan poliittiseen organisaatiorakenteeseen kuuluvat 

vähintään kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, 

tarkastuslautakunta sekä keskusvaalilautakunta ja 

vaalilautakunnat. Yleensä kunnissa on näiden lisäksi myös 

lautakuntia jaostoineen, johtokuntia jaostoineen tai 

toimikuntia. Suurin osa lautakunnista edustaa yhdyskunta-, 

ympäristö- ja teknisiä palveluita, opetus- ja kulttuuripalveluita 

tai sosiaali- ja terveyspalveluita. 

Kunnan hallinnollinen organisaatio on perinteisesti ollut 

hierarkkinen linjaorganisaatio, jonka alimmalla tasolla on 

käytännön työtä tekevä operatiivinen taso, sen yläpuolella 

varsinaista hallintoa hoitava administratiivinen taso ja 

ylimpänä toiminnan linjauksista päättävä normatiivinen taso.  

 

Kuntien hallinnolliset organisaatiot voivat erota hyvin paljon 

toisistaan. Organisaatio voi jakautua esimerkiksi toimialoihin 

siten, että kunkin lautakunnan alaisuudessa toimii yksi 

toimiala. Kestävän liikkumisen kannalta olennaisimpia 

kuntien hallinnollisia palveluita ovat: 

 

 Sivistyspalvelut eli varhaiskasvatuspalvelut, koulut ja 

oppilaitokset 

 Vapaa-ajan palvelut eli nuorisotyö ja liikuntapalvelut 

 Sosiaali- ja terveyspalvelut eli neuvolat, terveydenhoito, 

vanhus- ja vammaispalelut 

 Tekniset ja ympäristöpalvelut 

 Viestintäpalvelut, rooli työnantajana 
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Teoreettinen tausta 3 

Kuntapolitiikan tarkoitukselle on useita eri määritelmiä, joista 

yksi on, että kuntapolitiikka on ”kuntaa ja kuntalaisia 

koskevien ristiriitojen käsittelyn ja ratkaisun prosessi”. 

Ristiriitoja syntyy, kun viranhaltijat, luottamushenkilöt, 

yksityiset kuntalaiset ja erilaiset intressiryhmät esittävät kukin 

omasta näkökulmastaan perusteltuja vaatimuksia sekä 

tavoitteita, jotka ovat jonkin toisen toimijan kannalta 

haitallisia tai vastustettavia. 

 

Kuntapolitiikka toimii lukuisille toiveille ja tavoitteille 

eräänlaisena areenana, jossa niitä voidaan poliittisen 

prosessin keinoin ratkaista. Ratkaisut ovat aina valintoja, 

jotka perustuvat vallalla oleviin arvoihin. Konfliktien 

ratkaiseminen ei ole yleisen edun tavoittelua, eikä sellaista 

voida edes yksiselitteisesti nimetä. Konfliktien hallinta turvaa 

kunnan toiminnan ja olemassaolon, kunhan tuotetut ratkaisut 

ovat riittävän yleisesti hyväksyttäviä erilaisista odotuksista ja 

toiveista huolimatta. 

Päätöksenteon prosessi on seuraavanlainen: 

 

1. Ongelman tunnistaminen 

2. Julkisten vaatimusten esittäminen 

3. Vastavaatimusten esittäminen 

4. Vaihtoehtojen generointi ja kehittely 

5. Poliittisen ohjelman päättäminen ja toteuttaminen. 

 

Weberiläisen ideaalimallin mukaan politiikka ohjaa ja valvoo 

hallintoa, jonka tehtävänä on vain toteuttaa linjauksia, mutta 

käytännössä tilanne on usein päinvastainen. Tehokkaan 

päätöksenteon avuksi hallinnon tulee tuottaa hyvin 

valmisteltuja, asiantuntijatiedoin tai laskelmin perusteltuja 

vaihtoehtoja, jotka voivat myös poiketa alkuperäisistä 

vaatimuksista, sekä esittää oma suosituksensa päätökseksi. 

Poliittisen organisaation tehtäväksi jää lähinnä arvioida 

päätösehdotusta omien arvojensa pohjalta sekä legitimoida 

päätös. 
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Teoreettinen tausta 4 

Päätöksenteon prosessi on myös vallan käyttöä. Valta on 
kyky vaikuttaa toisten käyttäytymiseen haluttuun suuntaan, 
mutta käsitteenä sillä on monta eri alalajia, joita ei tässä 
yhteydessä kuitenkaan käydä tarkemmin läpi. Poliittisen ja 
hallinnollisen organisaation erona on se, että politiikassa 
pyritään saavuttamaan valtaa ja käyttämään sitä henkilöiden 
ja intressiryhmien etujen parantamiseksi tai uusien 
mahdollisuuksien ja tilaisuuksien saavuttamiseksi. 
Hallinnossa taas käytetään sille myönnettyä valtaa ainakin 
periaatteessa puolueettomasti ja rationaalisesti kunnan ja 
sen asukkaiden hyväksi. 

 

Klassisessa byrokraattisessa mielessä virkamies on 
neutraali toimeenpanija, joka toteuttaa poliittista tahtoa 
puolueettomasti. Asiantuntijaroolissa virkamies kuitenkin 
toimii oman ammatillisen osaamisensa ja etiikkansa 
edustajana ja siten vaikuttaa päätöksentekoon. Lisäksi 
viranhaltijoilla on toisinaan rooli myös poliittisina toimijoina, 
jotka aktiivisesti pyrkivät vaikuttamaan poliittiseen 
päätöksentekoon erityisesti tavoitteiden asettelun, toiminnan 
suunnan sekä linjausten päättämisessä. 

Kuntapoliittiseen päätöksentekoon liittyy puoluejärjestelmä. 
Puolueet ovat tiettyjä aatteellisia päämääriä tai poliittisia 
katsomuksia kannattavia ja taloudellisia, sosiaalisia tai muita 
aineellisia etuja ajavia organisoituja samanmielisten 
ryhmittymiä. Puolueet kuuluvat kiinteästi edustukselliseen 
demokratiaan, sillä vain puolueet ja vähintään 10 
äänioikeutetun perustamat valitsijayhdistykset voivat asettaa 
ehdokkaita kuntavaaleihin. 

 

Suomen suurimmat kuntapuolueet ovat: 

 

1. Keskusta (32 % valtuutetuista) 

2. Kokoomus (18 %) 

3. SDP (18 %) 

4. Perussuomalaiset (12 %) 

5. Vasemmistoliitto (7 %) 

6. RKP (5 %) 

7. Vihreät (3 %) 

8. Kristillisdemokraatit (3 %). 
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Teoreettinen tausta 5 

Demokraattiseen järjestelmään ja kunnalliseen itsehallintoon 
kuuluvat olennaisena osana kansalaisten mahdollisuudet 
osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Suoran 
osallistumisen keinoja on kehitetty, jotta kuntalaiset 
saataisiin aktiivisemmin osallistumaan asioiden valmisteluun 
ja päätöksentekoon. Kuntalain 5. luku takaa kunnan 
asukkaille osallistumisoikeuden laajoin keinoin ja erityisesti 
22 § takaa, että ”kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä 
on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.” 

 

Kuntien poliittis-hallinnollisen organisaation sekä asukkaiden 
lisäksi kuntien politiikkaan vaikuttavat myös muut tahot. 
Painostus- tai intressiryhmiin voidaan lukea hyvinkin laaja 
joukko erilaisia toimijoita yhdistyksistä järjestöihin, mutta 
varsinaisesti sillä tarkoitetaan organisoitunutta ryhmää, joka 
pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon edistääkseen tai 
suojellakseen omia intressejään haluamatta kuitenkaan 
joutua osaksi aktiivista päätöksentekoprosessia. 

Intressiryhmät ovat hyvin moninainen joukkio, mutta niillä on 
myös yhdistäviä piirteitä. Ryhmillä on pysyvä organisaatio-
muoto erotuksena yhteiskunnallisesta liikehdinnästä, jolla voi 
myös olla suuri vaikutus päätöksentekoon. Ryhmien 
pääasiallinen tarkoitus ei kuitenkaan välttämättä ole 
poliittinen vaikuttaminen, vaan se saattaa nousta ryhmän 
agendalla esiin vasta tiettyjen olosuhteiden täyttyessä.  

 

Intressiryhmän poliittisiin vaikutusmahdollisuuksiin 
vaikuttavat ryhmän omat taloudelliset voimavarat, jäsenten 
määrä ja laatu sekä ryhmän organisoituneisuus, mutta myös 
kyvyt tuottaa informaatiota, pysyä yhtenäisenä ja saada 
ryhmä tietyn tavoitteen taakse. Jos intressiryhmän 
jäsenistöön kuuluu yhteiskunnallisesti merkittäviä henkilöitä 
tai sillä on tiiviit suhteet puolueisiin tai työmarkkina-
järjestöihin, sillä on myös suuremmat vaikuttamis-
mahdollisuudet. Ryhmän asiantuntemus, hyvät yhteydet 
kuntalaisiin ja hyvät yhteydet puolueisiin koetaan 
tärkeämmiksi vaikuttavuuden edellytyksiksi kuin sen 
jäsenmäärä tai järjestäytyneisyys. 
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Teoreettinen tausta 6 

Intressiryhmiin rinnasteisena toimivat myös erilaiset median 

muodot. Medialla tarkoitetaan lehtiä, radiota, televisiota ja 

vastaavia viestintäkanavia tai viestin välittäjiä, mutta usein se 

tarkoittaa ilmausta tiedotusvälineet tai joukkoviestimet. 

Lisäksi termi sosiaalinen media tarkoittaa sellaista 

yhteisöllistä viestinnän tapaa, jossa tuotetaan tai käsitellään 

sisältöä vuorovaikutteisesti muiden ihmisten kanssa yleensä 

erilaisia tietoverkkoja hyödyntäen. 

 

Median voidaan sanoa toimivan välittävänä instituutiona, 

suhteellisen pysyvänä toimijana, jonka tehtävänä on 

yhdistää yhteiskunnan eri alueita toisiinsa. Media siis pitää 

yhteiskuntaa koossa välittämällä informaatiota yhteiskunnan 

osilta toisille. Journalismi taas on termi, jolla viitataan 

mediassa julkaistavan tiedon keräämisen, tuottamisen ja 

arvioimisen tapoihin. Journalismia tarvitaan yhteiskunnassa 

demokratian ylläpitämiseen, varmistetun tiedon välittämiseen 

ja valtaapitävien haastamiseen. 

Media on olennainen osa kuntapolitiikkaa, sillä se nostaa 

esiin erilaisia ongelmia, tarpeita ja epäkohtia sekä tarjoaa 

foorumin keskustelulle, jossa voidaan esittää vaatimuksia ja 

vastavaatimuksia. Tiedotusvälineet välittävät konkreettista 

tietoa poliittisesta ja hallinnollisesta toiminnasta asukkaiden 

saataville. 

 

Kuntapolitiikassa voidaan tunnistaa poliittisia tiedottajia eli 

toimijoita, jotka käyttävät mediaa keinona välittää omia 

tavoitteitaan ja tarkoituksiaan. Poliittiset tiedottajat voidaan 

jakaa ammattimaisiin tiedonvälittäjiin, joita ovat esimerkiksi 

journalistit ja tiedottajat, sekä poliittisiin tiedonvälittäjiin, joita 

taas ovat poliitikot, instituutioiden ja intressiryhmien edustajat 

sekä mielipidejohtajat. 

 

Median rooli on muuttunut huomattavasti yhdyskunnassa 

viime vuosina. Media ja mediakäytännöt vaikuttavat syvästi 

sosiaalisiin suhteisiin ja koko yhteiskunnan toimintaan. Tämä 

nk. medioituminen on jo megatrendi, joka vaikuttaa 

yhteiskuntaan pitkälle tulevaisuuteen. 
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Teoreettinen tausta 7 

Politiikan tutkimuksessa luodaan politiikan teorioita 

kuvaamaan esimerkiksi politiikan ja valtion käsitteitä, valtaa, 

poliittista toimintaa ja käyttäytymistä sekä poliittista 

päätöksentekoa ja valtion, kuntien ja järjestöjen hallintoa. 

 

Liikennepolitiikka voidaan määritellä laajasti kaikkien eri 

toimijoiden toimenpiteinä väylä- ja liikennepalveluiden 

tuottamiseksi, hankkimiseksi tai niihin vaikuttamiseksi taikka 

suppeammin julkishallinnon toimijoiden toimenpiteiksi. 

Liikennepolitiikka on osa yhteiskuntapolitiikkaa eli yhteisten 

asioiden hoitamista, jolloin sen päämäärät ja tavoitteet ovat 

samansuuntaisia kuin yleisemmin yhteiskunnassa 

tavoiteltavat asiat. Tällaisia ovat muun muassa asukkaiden 

hyvinvointi sekä taloudellinen kilpailukyky. 

Liikennepolitiikassa on aiemmin edetty suoraviivaisesti siten, 

että mittauksiin, faktoihin ja normistoihin perustuva 

suunnittelu on tuottanut informaatiota päätöksentekoa varten, 

mutta yhä enenevissä määrin politiikka on siirtynyt 

faktapohjaisesta päätöksenteosta ohjaamaan tuotettavaa 

tietoa ja arvioita kohti haluttuja tuloksia. Tästä johtuen 

pelkkiin tietopohjaisiin käsityksiin perustuva päätöksenteon 

valmistelu ei johda suunnittelun kannalta optimaaliseen 

tilanteeseen, vaan poliittisesti latautuneet arvovalinnat 

johtavat päätöksentekoa.  

 

Liikennepoliittinen käsittely vaatii siis myös 

politiikkaprosessien ja niiden taustalla olevien mekanismien 

huomioimista osana poliittista valmistelua. Liikennepolitiikka 

onkin muutoksessa muun muassa kestävän liikkumisen, 

liikkumisen palveluiden, älyliikenteen, automatisaation ja 

monien muiden teemojen noustessa perinteisen 

liikennesuunnittelun ohella esiin. 
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Teoreettinen tausta 8 

Liikennepolitiikan muutokset voidaan jakaa kolmeen 
asteeseen: ensimmäisessä asteessa kehitetään ja 
kalibroidaan lähinnä keinoja, toisessa asteessa otetaan 
käyttöön uusia keinoja uudenlaisessa ympäristössä ja 
kolmannessa asteessa muutetaan jopa perimmäisiä 
tavoitteita. 

 

Näitä politiikan muutoksia ja poliittisen päätöksenteon 
rakenteita voidaan arvioida poliittisen päätöksenteon 
teorioiden avulla. Tässä työssä on käytetty viittä teoriaa, 
joista kolme ensimmäistä käydään tarkemmin läpi: 

 

1. Jaksottaisen tasapainon malli (punctuated-equilibrium 
theory, PET) 

2. Polkuriippuvuus (path dependency framework, PDF) 

3. Moniulottuvuuskehys (multiple streams approach, MSA) 

4. Koalitiot politiikan tekijöinä (advocacy coalition 
framework, ACF) 

5. Politiikan muutoksen tarina (narrative policy framework, 
NPF). 

Vaiheittaisen tai jaksottaisen tasapainon mallin mukaan 
poliittiset järjestelmät kokevat ajan kuluessa sekä 
tasapainotiloja että murrosvaiheita. Tasapainotilassa 
liikennepoliittinen kehitys pysyy melko vakiintuneena ja sen 
aikana tehtävät muutokset ovat  pieniä. Kuitenkin 
tasapainotilan jatkuessa tarpeeksi kauan koittaa 
murrosvaihe, jolloin nopeassa ajassa liikennepoliittiset 
linjaukset muuttuvat ja tehdään ja pannaan toimeen suuria 
päätöksiä. 
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Teoreettinen tausta 9 

Polkuriippuvuudella selitetään politiikkaprosessin 

vakiintumista tiettyyn polkuun tai ajatusmalliin. Se kuvaa 

tietyn polun vahvistumista tai vakiintumista poliittisen 

prosessin edetessä ja tehtävien päätösten lukitessa sitä yhä 

tiukemmin paikoilleen. Muutosvastus polulta toiselle 

siirtymisen jälkeen on alkuvaiheen jälkeen hyvin suuri, koska 

valitulle polulle on vakiintunut jo toimintatavat, valtarakenteet 

ja ajatusmallit, ja siihen on yksinkertaisesti ehditty jo tottua. 

Vaikka myöhemmin prosessin aikana huomattaisiin, ettei 

valittu polku olisikaan paras mahdollinen vaihtoehto, siitä ei 

yleensä tahdota silti luopua. 

 

 

Moniulottuvuuskehystä koskeva teoria analysoi syitä siihen, 

minkä vuoksi tietyt asiat nousevat politiikan asialistalle. 

Teorian lähtökohtana on kolme erilaista virtaa tai 

ulottuvuutta, jotka eivät riipu toisistaan. Nämä ovat 

ongelmien, ratkaisujen ja politiikan virrat. ongelmaksi 

tunnistettu asia nousee päätöksenteon käsittelyyn vasta, kun 

joku kokee sen ongelmaksi ja vaatii sille ratkaisua. Moni-

ulottuvuuskehyksen teorian mukaan näin tapahtuu sellaisena 

kriittisenä hetkenä, kun asiaan liittyvät ongelmat, ratkaisut ja 

poliittinen ilmapiiri ovat samaan aikaan esillä eli kun niin 

sanottu politiikan ikkuna avautuu. 

14 



Teoreettinen tausta 10 

Teoria koalitioista politiikan tekijöinä on toimijakeskeinen 

analyysikehikko politiikkaprosessien analysointia varten. Sen 

perustana olevat koalitiot muodostuvat tahoista tai 

henkilöistä, jotka jakavat tietyt perusarvot, poliittiset 

uskomukset tai käsitykset tarvittavista toimenpiteistä. 

Koalitiolla on tietty strategia, jota ne pyrkivät tuomaan esiin 

erilaisilla areenoilla, kuten työryhmissä, seminaareissa tai 

neuvotteluissa. Näiltä areenoilta koalitioiden edistämät 

asiakokonaisuudet etenevät päätöksiin ja edelleen tuloksiin 

ja niiden vaikutuksiin. Tärkeimpänä kohtana teoriassa on 

vuorovaikutteisuus: koalitiot oppivat vuorovaikutuksesta 

areenoiden, päätösten ja tulosten tai niiden vaikutusten 

kautta politiikkasysteemin toiminnasta oman strategiansa 

kehittämiseksi. 

Politiikan muutoksen tarinan teoria selittää yksittäisten 

toimijoiden ja heidän tarinoidensa roolia poliittisissa 

muutoksissa. Mukana on usein päähenkilö ja mahdollisesti 

sivuhenkilöitä, joiden tarina muodostaa politiikan ikkunan. 

Tarina noudattaa draaman kaarta ja siinä on selkeästi alku, 

keskiosa ja loppu. Lisäksi se kytkeytyy sekä menneeseen 

(”edellisessä jaksossa tapahtui”) että tulevaan (”seuraavaksi 

tulossa”). Parhaimmillaan tarina päättyy siinä esitetyn 

ratkaisun käyttöönottoon ja päähenkilön menestykseen. 
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Kestävän liikkumisen suunnitelmat kunnissa 1 

Kestävän liikkumisen suunnitelmien tunnistaminen vaatii 

ensin tarkennuksen siitä, mitä suunnitelmia sillä tarkoitetaan. 

Kestävä tai viisas liikkuminen määritellään hieman eri tavoin 

eri lähteissä: 

 

Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja 

yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, jotka ovat 

myös taloudellisia, sujuvia ja turvallisia sekä liikkujan 

terveyttä kohentavia. (Motiva 2016) 

 

Kestävä liikkuminen on mahdollisimman vähän 

ympäristöä kuormittavaa liikkumista (Vihervaara 2015) 

 

Kestävällä liikkumisella viitataan vastuulliseen 

liikkumiseen, jossa on otettu huomioon toiset ihmiset ja 

ympäristö niin, että liikkumisen aiheuttamat 

haittavaikutukset on minimoitu. (Savolainen ja 

Lukkarinen 2016) 

 

 

Erilaisten suunnitelmien taustalla ja usein perusteluissa ovat 

mukana paitsi lainsäädännöstä tulevat määräykset, myös 

erilaiset valtakunnalliset strategiat ja ohjelmat. Tällaisia on 

lueteltu alla: 

 

 Ilmastopoliittinen ohjelma vuosille 2009–2020 (LVM) 

 Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia (LVM) 

 Liikenteen ympäristöstrategia vuosille 2013–2020 (LVM) 

 Ympäristöministeriön strategia (YM) 

 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset 

(STM/OKM) 

 Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpideohjelma 

(Liikennevirasto) 
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Kestävän liikkumisen suunnitelmat kunnissa 2 

Valtakunnalliset strategiat ohjaavat suunnittelun tavoitteita ja 
mittareita, mutta varsinainen kuntia koskeva suunnittelu 
tapahtuu alemmalla tasolla. Työssä on käyty tarkemmin läpi 
näitä alemman tason suunnitelmia, jotka ovat joko alueellisia 
(yksi tai useampi maakunta), seudullisia (useampi kunta) tai 
kuntakohtaisia. Kuntakohtaiset suunnitelmat voivat lisäksi 
koskea koko kuntaa tai vain osaa siitä.  

 

Työssä on sivuttu kevyemmin myös laajoja strategioita, 
joissa liikenne on sivuroolissa, sekä teknisluonteisimpia 
suunnitelmia. Molemmilla on kuitenkin suuri merkitys 
kestävän liikkumisen olosuhteille. Tällaisia strategioita ovat 
mm. kuntastrategia, hyvinvointisuunnitelma, 
rakennusjärjestys, toimialan oma strategia, 
liikuntasuunnitelma jne. Teknisiä suunnitelmia ovat mm. 
asemakaavat, liikenteen yleis-, tie- ja katusuunnitelmat sekä 
kiinteistöjen rakennussuunnitelmat. 

Tutkimuksessa on tunnistettu erityisesti seuraavat 
suunnitelmatyypit tärkeimpinä kestävää liikkumista 
edistävinä suunnitelmina: 

 

 Liikennejärjestelmäsuunnitelma 
– Liikennejärjestelmäsuunnitelma on pitkän aikavälin strategia, joka sisältää 

kaikki liikennemuodot, liikenneverkot, liikenteen ja maankäytön 
vuorovaikutuksen, rahoituksen ja liikennealan yhteistyömuotoja. 

– Liikennejärjestelmäsuunnitelmia tehdään alueellisina, seudullisina ja 
kuntakohtaisina. 

 Liikenneturvallisuussuunnitelma 
– Liikenneturvallisuussuunnitelmassa kuvataan tavoitteet, toimenpiteet ja 

toimintatavat asukkaiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
Uusimpien suunnitelmien nimenä voi olla kestävän ja turvallisen tai 
viisaan liikkumisen suunnitelma, jolloin kestävän liikkumisen edistäminen 
nostetaan selvemmin liikenneturvallisuuden parantamisen rinnalle. 

– Liikenneturvallisuussuunnitelmia tehdään myös alueellisina ja 
seudullisina, mutta pääpaino niissä on kuntakohtaisen 
liikenneturvallisuustyön aktivointi liikennekasvatuksen ja 
liikenneympäristön turvallisuuden parantamisen keinoin. 

 Kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelma 
– Edistämissuunnitelmassa pyritään yleensä lisäämään kävelyn ja pyöräilyn 

määriä ja parantamaan niiden olosuhteita erityisesti kuntakeskuksissa. 
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Kestävän liikkumisen suunnitelmat kunnissa 3 

– Osassa suunnitelmia kävely ja pyöräily nähdään erityisesti 

liikennemuotoina ja niiden osuutta matkojen määristä tai suoritteesta 

pyritään kasvattamaan. Osassa suunnitelmia ne nähdään enemmän 

liikuntamuotoina, joilla on terveyttä ja hyvinvointia parantava vaikutus. 

– Suunnitelmia laaditaan pääasiassa kuntakohtaisesti mutta myös 

seudullisena yhteistyönä, erityisesti kuntien välisten pääpyöräväylien 

yhteydessä. 

– Tähän kategoriaan voidaan lukea myös kävelyn ja pyöräilyn katsaukset, 

joissa osoitetaan usein toimenpiteiden vaikutuksia tai kyselyiden tuloksia. 

 Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma 
– Erityistapauksena on eurooppalaisen SUMP-mallin mukainen 

suunnitelmamalli, jota ei ole Suomessa vielä kovin paljoa käytetty. 

– Suunnitelman tavoitteena on lisätä erityisesti sidosryhmien osallistumista, 

laajaa poikkihallinnollista valmistelua ja päätöksentekijöiden sitoutumista 

sekä panostaa liikenteen teknisen suunnittelun sijaan ihmisten 

liikkumistarpeiden huomioimiseen. 

 Joukkoliikenteen suunnitelmat 
– Joukkoliikennestrategioita käytetään joukkoliikenteen pitkän aikavälin 

kehittämisperiaatteiden määrittelemisessä sekä liikennepoliittisten 

valintojen tukena. 

– Joukkoliikennesuunnitelmat taas ovat teknisempiä dokumentteja, joissa 

kuvataan mm. linjojen sijaintia, vuoroväliä, liikennöintiaikaa tai 

lippujärjestelmiä, kutsu- ja palveluliikennettä tai matkustajainformaatiota. 

– Joukkoliikenteen suunnitelmia voidaan tehdä alueellisesti, seudullisesti 

tai kuntakohtaisesti. 

 

 Maankäytön suunnitelmat 
– Maankäytön suunnittelu on hyvin hierarkkista ja sitä ohjaa ylimpänä 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, sitten maakuntakaavoitus, 

yleiskaavoitus ja asemakaavoitus. Maankäyttöä ohjataan myös 

maankäytön strategioilla, rakennemalleilla ja maapolitiikalla. 

– Maankäytön suunnitelmilla luodaan rakenne, jossa kestävä liikkuminen 

joko on tai ei ole kilpailukykyinen. 

– Maankäytön suunnitelmia voidaan tehdä alueellisesti, seudullisesti tai 

kuntakohtaisesti. 

 Muut suunnitelmat 
 

 

Suunnitelmakentän läpikäynti on toiminut pohjana 

tutkimuksen seuraavalle vaiheelle eli suunnitelmien 

vuoropuhelun ja poliittisen hyväksyttävyyden selvittämiselle. 
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Case-kunnat 1 

Tutkimuksen alkuvaiheessa oli selvää, ettei 
tutkimuskysymyksiin pystytä vastaamaan maanlaajuisesti. 
Kuntien lähtökohdat ja tarpeet poikkeavat toisistaan hyvin 
paljon riippuen lukuisista eri tekijöistä. Tästä syystä työssä 
ohjausryhmän kanssa päädyttiin valitsemaan kuusi case-
kuntaa, joissa kussakin on laadittu jonkinlainen kestävän 
liikkumisen suunnitelma. Case-kunnat ovat: 

 

 Helsingin kaupunki 

 Turun kaupunki 

 Joensuun kaupunki 

 Vaasan kaupunki 

 Rovaniemen kaupunki 

 Kangasalan kaupunki 

 

Case-tutkimuksen yhteydessä on olennaista huomata, että 
tulokset koskevat nimenomaisesti tutkittuja kuntia eikä niitä 
voi suoraan yleistää koko maahan tai vastaavankokoisiin 
kuntiin. 

Helsinki 

Turku 

Vaasa 

Kangasala 

Joensuu 

Rovaniemi 
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Case-kunnat 2 

Kuhunkin case-kuntaan on laadittu kestävää liikkumista edistäviä suunnitelmia, jotka on lueteltu alla. 

Kunta Suunnitelman nimi Laatimisvuosi 

Helsinki Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma 2015 

Turku Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2010 2010 

Joensuu Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia 2012 

Vaasa Vaasan kaupungin pyöräilyn kehittämissuunnitelma 2013 2013 

Rovaniemi Omin voimin liikkeelle! Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn 

kehittämisohjelma 2030 

2016 

Kangasala Oikeus liikkua omin jaloin – Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen 

Kangasalla 

2014 
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Kuntien taustatiedot 1 

Taustatutkimuksen tarkoituksena on selvittää sellaisia 

valittavien kuntien ominaisuuksia, jotka saattavat 

vaikuttaa niiden kestävän liikkumisen suunnitelmien 

laadintaan, perusteluihin tai hyväksyttävyyteen. 

Tutkimukseen on valittu vain sellaisia lukuja, jotka ovat 

kuntien kesken vertailukelpoisia. Työssä ei siis selvitetä 

ominaisuuksien aitoa vaikutusta valittavien kuntien 

kestävän liikkumisen toimintaedellytyksiin, vaan verrataan 

niitä viranhaltijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden 

omiin näkemyksiin kunnan kyvystä tai mahdollisuuksista 

edistää kestävää liikkumista. 

 

Viereisessä taulukossa on merkittynä seurattavat 

tilastolliset muuttujat eri teemoista. 

Teema Seurattava muuttuja Lähde ja 

vuosiluku 

Väestö 
Väkiluku Tilastokeskus 2015 

Demografinen huoltosuhde (%) Tilastokeskus 2013 

Taajama-aste (%) Tilastokeskus 2014 

Elinkeino 
Työpaikkojen lukumäärän suhde väkilukuun (%) Tilastokeskus 2014 

Työllisyysaste (%) Tilastokeskus 2013 

Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus (%) Tilastokeskus 2013 

Maankäyttö 
Asemakaavoitetulla alueella asuvan väestön osuus 

väkiluvusta (%) 

VTJ, Ympäristö-

ELY, SYKE 2015 

Harvan pientaloasutuksen osuus taajaman 

maapinta-alasta (%) 

SYKE 2015 

Alle 1 km päässä päivittäistavarakaupasta asuvan 

väestön osuus (%) 

Tilastokeskus, VRK 

2015 

Alle 1 km päässä alakoulusta asuvien 7–12-

vuotiaiden osuus ikäluokasta (%) 

Tilastokeskus, VRK 

2015 

Liikenne 
Henkilöautojen määrä 1000 asukasta kohden Tilastokeskus 2015 

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja 

loukkaantuneiden määrä 100 000 asukasta kohden 

(viiden vuoden keskiarvo) 

Tilastokeskus 

2011–2015 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osuus 

tieliikenneonnettomuuksissa kuolleista ja 

loukkaantuneista (viiden vuoden keskiarvo) (%) 

Tilastokeskus 

2011–2015 

Politiikka 
Kunnanvaltuuston koko Vaalit 2012 

Valtuuston poliittinen jakauma (%) Vaalit 2012 

Talous 
Omavaraisuusaste (%) VM 2015 

Vuosikate (€/as.) VM 2015 

Kumulatiivinen yli- tai alijäämä (€/as.) VM 2015 

Ympäristö 
Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt asukasta 

kohden (CO2-ekvivalentti kg/as.) 

Tilastokeskus 2013 
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Kuntien taustatiedot 2: Väestö 

 Väkiluku vaikuttaa muun muassa joukkoliikenteen 

vuorojen kannattavuuteen sekä keskimääräisten 

matkojen pituuksiin.  

 Demografisella huoltosuhteella tarkoitetaan alle 15-

vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden osuutta 15–64-

vuotiaiden määrästä. Korkea demografinen suhde 

kertoo suuresta lasten ja vanhusten määrästä 

työikäisten määrään nähden, mikä tuo erityistarpeita 

liikkumiselle ilman autoa.  

 Taajama-aste kertoo kunnan taajamissa asuvan 

väestön osuuden koko väestöstä pois lukien sellaiset 

henkilöt, joiden asuinpaikkaa ei eri syistä ole määritelty 

koordinaatein. 
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Kuntien taustatiedot 3: Elinkeino 

 Työpaikkojen ja asumisen tasapainoa kunnassa 

voidaan mitata työpaikkojen määrän suhteella 

asukkaiden määrään. 

 Työllisyysaste kertoo 15–64-vuotiaiden työllisten 

henkilöiden osuuden koko ikäluokasta. Työllisyysaste 

heijastuu myös työmatkaliikenteeseen.  

 Asuinkunnassaan työskentelevien määrä työllisistä 

taas kertoo erityisesti kunnan sisäisen 

työmatkaliikenteen määrästä, joskaan ei sen 

suuntautumisesta.  
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Kuntien taustatiedot 4: Maankäyttö 

 Asemakaavoitetulla alueella asuvan väestön osuus 

koko kunnan väestöstä kertoo siitä asukasmäärästä, 

jonka olosuhteisiin kunnan maankäytön suunnittelulla 

voidaan tehokkaimmin vaikuttaa. 

 Taajamien harva pientaloasutus sijaitsee usein 

autovyöhykkeellä, jolla joukkoliikenteenkäyttö on 

harvinaista ja asuinkuntien liikkuminen tukeutuu 

yhteen tai useampaan henkilöautoon.  

 Lisäksi maankäyttöteeman alle lukeutuvat palveluiden 

saavutettavuutta kuvaavat luvut. Lukuihin on valittu 

alle kilometrin päässä päivittäistavarakaupasta asuvan 

väestön osuus koko väestöstä sekä alle kilometrin 

päässä alakoulusta asuvien 7–12-vuotiaiden osuus 

koko ikäluokasta. Alle 1 km matkoilla henkilöauton 

käyttö on vähäisintä. 
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Kuntien taustatiedot 5: Liikenne 

 Liikenteestä saatavat tilastotiedot keskittyvät sellaisiin 

tilastollisiin muuttujiin, joista on yhteismitallista 

kuntakohtaista tietoa. Sen vuoksi kulkutapajakaumaa, eri 

kulkutapojen liikennemääriä taikka myytyjen 

joukkoliikennelippujen määrää ei otettu seurattavien 

tilastojen listalle.  

 Rekisteröityjen henkilöautojen määrä 1000 asukasta kohti on 

kuvaava tunnusluku autojen yleisyydestä kunnissa. Lukua 

tosin vääristävät liikennekäytöstä poistetut autot sekä 

autoliikkeiden omistuksessa olevat rekisteröidyt autot, jotka 

eivät ole tosiasiallisesti käytössä.  

 Liikenneturvallisuudesta on saatavilla runsaasti tilastotietoa. 

Tilastoja vääristävät se, että tilastointi tehdään vain niille 

onnettomuuksille, joissa poliisi käy paikalla. Valtaosa 

jalankulkijoille ja pyöräilijöille tapahtuneista 

onnettomuuksista jää tilastoimatta.  

 Tässä seurataan tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja 

loukkaantuneiden määrää 100 000 asukasta kohden sekä 

jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osuutta näistä 

onnettomuuksista. Luku kertoo eräänlaisen arvion kuntien 

alttiudesta liikenneonnettomuuksille, mutta se ei huomioi 

kuntien hyvin erityyppisiä liikennemääriä, tietyyppejä, 

ajonopeuksia ja maankäytön ratkaisuja. 
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Kuntien taustatiedot 6: Politiikka 

 Tutkimuksen poliittinen lähtökohta on otettu huomioon 

selvittämällä kunnanvaltuustojen poliittista 

puoluejakaumaa.  

 Tutkimuksessa eritellyt puolueet ovat Suomen 

Keskusta, Perussuomalaiset, Kansallinen Kokoomus, 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vihreä liitto, 

Vasemmistoliitto, Suomen ruotsalainen kansanpuolue 

ja Suomen Kristillisdemokraatit. Muiden puolueiden 

valtuutettujen määrät on laskettu yhteen.  

 Lisäksi on selvitetty valtuustojen laajuus, josta 

määrätään vuoden 2015 kuntalaissa. Valtuustoissa on 

vuoden 2017 vaaleista lähtien kunnan koosta riippuen  

13–79 jäsentä. 
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Kuntien taustatiedot 7: Talous 

 Kuntatalous on merkittävä tekijä kuntien kyvyssä 

edistää kestävää liikkumista. Taloustilanteen ollessa 

huono paine kestävän liikkumisen edistämiseen 

ohjattavan rahoituksen vähentämiseksi kasvaa.  

 Lukuisista taloustilannetta kuvaavista tunnusluvuista 

tähän tutkimukseen on otettu kuntien tilinpäätöksistä 

kolme lukua, jotka kuvaavat kuntien vakavaraisuutta 

sekä niiden tulojen ja menojen tasapainoa.  

 Omavaraisuusaste kuvaa kunnan oman pääoman 

suhdetta koko pääomaan. Kriisikuntakriteerinä 

pidetään sitä, jos omavaraisuusaste laskee alle 50 

prosentin.  

 Vuosikate asukasta kohden sisältää kunnan toimintaan 

liittyvät tuotot ja kulut ja siten mittaa kunnan tulojen ja 

menojen tasapainoa. Vuosikate ei kuitenkaan sisällä 

poistoja eikä tietoa edellisistä vuosista. 

 Tilikauden aikana kertynyt yli- tai alijäämä kuvaa myös 

edellisen vuoden tilannetta. Yli- tai alijäämä kirjataan 

kunnan taseeseen ja se vaikuttaa siten myös kunnan 

omaan pääomaan. 
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Kuntien taustatiedot 8: Ympäristö 

 Viimeisenä teemana ovat päästöt, joista mukaan on 

poimittu Kioton pöytäkirjan mukaisten 

kasvihuonekaasujen kuntakohtaiset päästöluvut.  

 Kasvihuonekaasuiksi lasketaan hiilidioksidi, metaani, 

dityppioksidi, HFC-yhdisteet, PFC-yhdisteet, 

rikkiheksafluoridi sekä typpitrifluoridi.  

 Mukaan on otettu energiasektorilta liikenteen päästöt, 

jotka muodostuvat pääsääntöisesti polttoaineiden 

energiankäytöstä. Päästöluvut on ilmoitettu 

ekvivalenttisena hiilidioksidina. Luvuissa ovat mukana 

kaikki liikennemuodot paitsi lentoliikenne. 
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Viranhaltijoiden haastattelut 1 

Haastattelututkimus tehtiin seitsemän viranhaltijan kanssa 
suullisesti ja kahden kesken. Haastatteluihin kului 30–120 
min henkilöstä riippuen. Haastattelut nauhoitettiin ja 
litteroitiin, minkä jälkeen niistä laadittiin miellekartat.  

 

Haastateltavat antoivat suostumuksensa nimensä 
julkaisemiseen tutkimuksessa. Alla on listattu haastateltavat 
titteleineen (suluissa haastattelupäivä): 

 

 Helsingin kaupunki 
– Ville Lehmuskoski, ed. liikennesuunnittelupäällikkö (3.10.2016) 

– Reetta Putkonen, nyk. liikennesuunnittelupäällikkö (21.10.2016) 

 Turun kaupunki 
– Jarkko Virtanen, apulaiskaupunginjohtaja (19.10.2016) 

 Joensuun kaupunki 
– Ari Varonen, kaupungininsinööri (6.10.2016) 

 Vaasan kaupunki 
– Markku Järvelä, tekninen johtaja (14.10.2016) 

 Rovaniemi 
– Aku Raappana, suunnittelupäällikkö (4.10.2016) 

 Kangasala 
– Markku Lahtinen, kaavoitusarkkitehti (7.10.2016) 

Haastattelut perustuivat seuraaviin pääkysymyksiin, joita 
täydennettiin apukysymyksin. Vastaukset on esitelty 
seuraavilla sivuilla. 

 

 Miksi ja miten kunnassanne edistetään kestävää 
liikkumista? 

 Ketkä osallistuvat kestävän liikkumisen edistämiseen 
ja missä roolissa? 

 Mitkä ovat suurimmat esteet kestävän liikkumisen 
edistämiselle? 

 Mitkä ovat suurimmat onnistumiset kestävän 
liikkumisen edistämisessä? 

 

Käytetyimpiä apukysymyksiä olivat: 
 Miten edistämistyötä perustellaan päättäjille tai sidosryhmille? 

 Millainen poliittinen motivaatio edistämiselle löytyy? 

 Mikä on vaikuttavinta kestävän liikkumisen edistämistä? 

 Osallistuvatko päätöksentekijät, toimialat, yritykset, asukkaat tai yhdistykset 
edistämiseen? 

 Onko vuoropuhelua liikaa vai liian vähän? 

 Millainen rooli on seutuyhteistyöllä, valtiolla tai medialla edistämistyöhön? 

 Kuinka merkittävää on vastakkainasettelu kestävän liikkumisen ja autoilun välillä? 

 Voidaanko onnistumisista löytää asioita, joita voisi monistaa muihinkin kuntiin? 

 Auttaako strategisten linjausten tekeminen edistämistyötä? 

29 



Viranhaltijoiden haastattelut 2 
Miksi kunnassanne edistetään kestävää liikkumista? 

Esiin nousseet perusteet teemoittain 

Väestö Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden parantaminen 

Sujuvan arjen edistäminen 

Elinkeino Elinvoimainen kaupunki tarvitsee kaikkia kulkutapoja 

Auton hankkimatta jättäminen tuo rahaa muihin palveluihin 

Maankäyttö Valmiiksi tiivis kaupunkirakenne mahdollistaa 

Keskustan kehittäminen ja rakenteen eheyttäminen 

Liikenne Tila otetaan autoilta ihmisille 

Ruuhkien ja päästöjen vähentäminen 

Liikennejärjestelmätason suunnitelman toteuttaminen 

Politiikka Toteuttaa kunnan strategiaa 

Päätöksentekijät haluavat edistää 

Talous Resurssien kannalta tehokasta 

Terveysvaikutukset tuovat kustannussäästöjä 

Ympäristö Ehkäisee ilmastonmuutosta 

30 



Viranhaltijoiden haastattelut 3 
Miten kunnassanne edistetään kestävää liikkumista? 

31 

Esiin nousseet keinot tiivistetysti teemoittain 

Väestö Asukkaiden innostaminen 

Liikkumisen ohjaus 

Sosiaaliset verkostot ja yhdistykset tärkeässä roolissa 

Elinkeino Digitaaliset palvelukokeilut 

Biopolttoainehankkeet 

Autoilevatkin huomioitava 

Maankäyttö Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 

Maankäytön tuettava joukkoliikennettä 

Palvelukeskittymien oltava saavutettavia 

Liikenne Turvallinen liikkumisympäristö 

Välinekeskeisestä ajattelusta järjestelmätasolle 

MAL-sopimus tuonut vipuvoimaa 

Seudulliset toimijat hyvin tärkeitä 

Liityntäpysäköinti lisää joukkoliikenteen käyttöä 

Kestävän liikkumisen oltava houkuttelevampaa kuin autoilu 

Politiikka Johdonmukaiset linjaukset strategiasta detaljisuunnitteluun 

Toiset vannovat erillisohjelmien nimeen, toiset kuntastrategian 

Talous Isoissa kaupungeissa voidaan ohjata autoilun maksuilla 

Ympäristö Biopolttoaineiden ja sähkömoottoreiden edistäminen busseissa 



Viranhaltijoiden haastattelut 4 
Ketkä osallistuvat kestävän liikkumisen edistämiseen ja missä roolissa? 

Edistämistyöhön liitetyt tahot ja niiden roolit 

Kunta Tekninen toimiala mahdollistaa ja suunnittelee 

Luottamushenkilöt päättävät linjauksista 

Poikkihallinnolliset työryhmät tekevät liikkumisen ohjausta ja muita konkreettisia 

toimenpiteitä 

Asukkaat Osallistuvat lähinnä merkittäviin hankkeisiin 

Kommentointia sosiaalisessa mediassa 

Seutu Seudullinen toimija hyvin tärkeä Helsingin, Turun ja Tampereen seuduilla 

Muualla lähinnä liikennejärjestelmätyötä 

Valtio Rooli on monin paikoin vähäinen 

Resurssit ovat niukat kestävän liikkumisen edistämiseksi 

Liikkumisen ohjauksen valtionavustus koetaan positiiviseksi 

Media Tiedottamisrooli olennainen 

Usein kärjistävä, yksityiskohtiin keskittyvä tai kulkumuotoja vastakkain asetteleva 

Sosiaalisessa mediassa asukkaiden aktiivista keskustelua 

Vuoro-puhelu Ei yleensä tarpeeksi 

Keskittyy hankkeisiin tai maankäytön lakisääteiseen osallistumiseen 

Vapaamuotoista keskustelua toivotaan enemmän 

Sosiaalisen median käyttöä lisättävä 

Muut Kansainvälinen toiminta merkittävää Turussa 

Kunnan tai seudun kehittämisyhtiöt 

Korkeakoulut 32 



Viranhaltijoiden haastattelut 5 
Mitkä ovat suurimmat esteet kestävän liikkumisen edistämiselle? 

Esiin nousseet esteet tiivistetysti teemoittain 

Kuntaorganisaatio Taloudellisten tai henkilöresurssien puute 

Toimenpiteiden toteutumisen hitaus 

Vanhassa pitäytyminen mukavuudenhalusta 

Asukkaat Keskustelun herääminen liian myöhään 

Kiinnostus vain detaljitasolla 

Henkilöautokeskeinen elämäntapa 

Turvallisuuspelot 

Maankäyttö Kaupan kehitys johtanut autoistumiseen 

Liikenne Rajallinen tila aiheuttaa ongelmia 

Autoliikenteestä tai pysäköinnistä karsiminen ei ole helppoa 

Väylien tai suunnittelun laatuongelmat 

Politiikka Ei yleistä vastustusta, mutta yksittäiset hankkeet voivat kohdata 

paljonkin vastustusta 

Autoilun investoinnit koetaan edelleen tärkeimpinä 

Vaihtoehtoja verrataan liikaa nykytilaan vaikka pitäisi katsoa 

tulevaisuuteen 

Muut Yritykset vastustavat pysäköinnin karsimista tai pitävät autoilevia 

asiakkaita ainoina oikeina 

Valtion resurssien niukkuus 

Maastonmuodot 33 



Viranhaltijoiden haastattelut 6 
Mitkä ovat suurimmat onnistumiset kestävän liikkumisen edistämisessä? 

Esiin nousseet onnistumiset tiivistetysti teemoittain 

Kuntaorganisaatio 

ja toimintatavat 

Kestävän liikkumisen edistämissuunnitelman laatiminen 

Kestävä liikkuminen osana kunnan strategiaa 

Systemaattinen ja johdonmukainen edistämistyö 

Toimintaympäristön muutoksiin tarttuminen ylimmän johdon tuella 

Liikenneympäristö 

ja hankkeet 

Helsinki: kestävän liikkumisen ehdoilla tehtävät suuret hankkeet 

Turku: kansainväliset kokeiluhankkeet, sähköbussiliikenne 

Vaasa: biokaasuhanke, Vaasa–Seinäjoki-ratayhteyden sähköistäminen 

Muut asiat Myönteinen asenneilmapiiri 

Voitetut palkinnot tai nimitykset 

Seutuorganisaation vahva tuki 

Liikkumisen ohjauksen valtionavustus 

MAL-rahoitus 

Monistettavuus Toimenpiteiden soveltaminen paikallisiin olosuhteisiin 

Strategisten ohjelmien laadinta 

Toimenpiteiden arviointimenetelmät ja perustelukyky ennen toteuttamista 

Pilotti- ja kokeiluhankkeet 

Jatkuva näkemyksellinen työ yksittäisten detaljien sijaan 

Tehokkaan seutuorganisaation muodostaminen 

Kuntien välisen vuoropuhelun ylläpito 

MAL-sopimukset ja valtionavustuksen haku 
34 



Luottamushenkilöiden kysely 1 

35 

Kysely toteutettiin kunkin kunnan luottamushenkilöille omana 

sähköisenä lomakekyselynään ja siihen pyydettiin 

vastauksia sähköpostitse. Kyselyt olivat auki 31.10.–

20.11.2016. Kyselyiden linkit lähetettiin kaikille kuntien 

valtuutetuille, joille löytyi sähköpostiosoite, sekä valikoitujen 

lautakuntien sellaisille luottamushenkilöille, jotka eivät ole 

valtuutettuja. 

 

Kaikkiaan kysely toimitettiin 595 henkilölle, joista 377 eli  

63 % oli kunnanvaltuutettuja ja 218 eli 37 % muita 

luottamushenkilöitä. Kyselyyn vastasi 146 henkilöä eli 25 % 

tavoitetusta joukosta. Parhaiten vastattiin Rovaniemellä  

(33 %) ja Vaasassa (32 %), huonoiten Turussa (19 %) ja 

Joensuussa (20 %). 
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Luottamushenkilöiden kysely 2 

36 

Vastaajista 34 (23 %) on Vaasasta, 31 (21 %) Helsingistä, 

25 (17 %) Turusta, 25 (17 %) Rovaniemeltä, 16 (11 %) 

Kangasalta ja 15 (10 %) Joensuusta. 

 

Vastaajista 52 % on miehiä ja 43 % naisia. 5 % vastaajista ei 

kertonut sukupuoltaan. Suurin naisten osuus on Turussa  

(52 %) ja pienin Rovaniemellä (24 %). 

 

Vastaajien ikäjakauma näkyy kuvaajassa oikealla. 

Vastaajista yhteensä 23 % on alle 40-vuotiaita ja 43 % yli 60-

vuotiaita. Nuorin vastaajajoukko on Turussa, jossa 42 % on 

alle 40-vuotiaita. Iäkkäimmät vastaajat löytyvät Joensuusta 

ja Rovaniemeltä, jossa jopa 50 % vastaajista on yli 60-

vuotiaita. 

 

68 % vastaajista on toiminut luottamustehtävissä 

aiemminkin. Eniten uusia luottamushenkilöitä on Turussa  

(40 %) ja vähiten Joensuussa ja Rovaniemellä (20 %). 
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Luottamushenkilöiden kysely 3 
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66 % vastaajista on kunnanvaltuutettuja. Keskimäärin 25 % 
tavoitelluista valtuutetuista vastasi kyselyyn. Parhaiten 
vastattiin Vaasassa (33 %) ja Kangasalla (32 %). Heikoin 
vastausprosentti oli Helsingissä, Turussa ja Joensuussa  
(22 %). 

 

14 % vastaajista kuuluu kunnanhallitukseen. Keskimäärin  
26 % kunnanhallitusten jäsenistä vastasi kyselyyn. Parhaiten 
hallitusten jäsenet vastasivat Vaasassa (47 %) ja 
Rovaniemellä (45 %). Heikoiten vastattiin Helsingissä (13 %) 
ja Turussa (15 %). 

 

Teknisiin lautakuntiin on yhdistetty myös ympäristö-, 
kaavoitus- ja rakentamisasioiden lautakunnat, ja niiden 
jäseniä on 32 % vastaajista. Sivistystoimen lautakuntiin on 
yhdistetty myös kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikalautakunnat, 
ja niihin kuuluu 19 % vastaajista. 11 % vastaajista toimii 
sosiaali- ja terveystoimien lautakunnissa ja jopa 40 % 
muissa nimeämättömissä lautakunnissa, toimikunnissa, 
johtokunnissa tai jaostoissa. 15 valtuutettua ei ole jäsenenä 
missään lautakunnassa (16 % vastanneista valtuutetuista). 
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Luottamushenkilöiden kysely 4 
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Case-kuntien valtuustojen sekä kyselyyn vastanneiden 
puoluejakaumat vastaavat melko hyvin toisiaan. Koko 
tavoitellun luottamushenkilöjoukon puoluejakaumaa ei ole 
tiedossa, minkä vuoksi voidaankin verrata pelkästään 
kyselyyn vastanneiden kunnanvaltuutettujen ja kuntien koko 
valtuustojen puoluejakaumia toisiinsa. Voidaan havaita 
vastaajien puolueiden osuuksien olevan enimmillään neljän 
ja pääasiassa kahden prosenttiyksikön sisällä puolueiden 
todellisista osuuksista. Oheisessa kaaviossa on esitetty 
puolueiden osuudet. Puolueen nimen perässä on esitetty 
vastaajien lukumäärä puolueittain. 

 

Kristillisdemokraattien ja vihreiden valtuutetut ovat 
vastanneet kyselyyn hieman muita aktiivisemmin, kun taas 
kokoomuksen, perussuomalaisten ja vasemmistoliiton 
valtuutetut ovat vastanneet muita passiivisemmin. 

 

Kuntatasolla tarkastelu johtaa hyvin pieniin otoksiin, mutta 
voidaan silti nähdä, että aineiston suurimmat yliedustukset 
löytyvät Turun vihreistä (+25 %-yks.) ja Helsingin 
kokoomuksesta (+20 %-yks.). Suurimmat aliedustukset taas 
löytyvät Turun kokoomuksesta (-15 %-yks.) ja SDP:stä  
(-14 %-yks.) sekä Kangasalan keskustasta (-14 %-yks.) 
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Vastaajilta kysyttiin myös kahta heidän itsensä 

pääsääntöisesti käyttämäänsä kulkutapaa sulan maan 

aikana kuntansa sisäisillä matkoilla. Kysymyksen rajauksella 

haluttiin selvittää, kuinka moni vastaajista käyttää kestäviä 

kulkutapoja matkoilla, joilla niitä olisi mahdollista käyttää. 

 

Pelkästään henkilöautoilun valinneita (ei toista pääsääntöistä 

kulkutapaa) on koko aineistossa 12 %. Vähiten heitä on 

Helsingissä ja Turussa (5 %) ja eniten Rovaniemellä (37 %). 

 

Yleisintä autoilu on yli 70-vuotiaiden parissa (81 %) ja 

vähäisintä 40–49-vuotiailla (44 %). Miehistä 75 % autoilee 

pääsääntöisesti ja naisista 57 %. Yleisimmin autoilu on 

kulkutapana SDP:n (83 %) ja keskustan (82 %) jäsenillä. 

Harvimmin autoiluun tarttuvat vihreät (37 %) ja RKP (43 %). 
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Kyselyssä selvitettiin luottamushenkilöiden näkemyksiä eri 

kulkumuotojen tärkeydestä omissa kunnissaan. Kysymykset 

olivat: 

 

 Kuinka tärkeänä pidätte seuraavien kulkumuotojen 

kehittämistä kunnassanne? (asteikko 1–5) 
– 1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää 

 Kuinka merkittävinä arvioitte kuntanne asukkaiden pitävän 

seuraavien kulkumuotojen kehittämistä? (asteikko 1–5) 
– 1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää 

 Kuinka merkittävässä roolissa seuraavien kulkumuotojen 

kehittäminen on mielestänne nykyisen valtuuston 

tavoitteissa? (asteikko 1–5) 
– 1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää 

 

Koko aineistoa tarkasteltaessa nähdään, että kyselyyn 

vastanneet pitävät kestäviä kulkutapoja omasta mielestään 

tärkeämpinä kuin asukkaat tai etenkin koko muu valtuusto. 

Henkilöautoliikennettä vastaajat pitävät vähemmän tärkeinä 

kuin he uskovat asukkaiden pitävän, mutta kuitenkin 

tärkeämpinä kuin he uskovat koko valtuuston pitävän. 

 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

Vastaajien mielestä Asukkaiden kannalta 

Valtuuston tavoitteissa 



Luottamushenkilöiden kysely 7 

41 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

Helsinki Turku Joensuu 

Vaasa Rovaniemi Kangasala 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

Helsinki Turku Joensuu 

Vaasa Rovaniemi Kangasala 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

Helsinki Turku Joensuu 

Vaasa Rovaniemi Kangasala 

Kulkutapojen kehittämisen tärkeys 

vastaajien mielestä 

 

Vastaajien arvio kulkutapojen 

kehittämisen merkittävyydestä 

asukkaiden mielestä 

Vastaajien arvio kulkutapojen 

kehittämisen merkittävyydestä nykyisen 

valtuuston tavoitteissa 



Luottamushenkilöiden kysely 8 
Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä kuntanne osalta? 
(1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) 
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1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Valtionhallinto vaikuttaa positiivisesti kunnan liikennepolitiikkaan 

Liikennepolitiikka on henkilöitynyttä ja nykytilanne on lähinnä yhden tai muutaman ihmisen ansiota 
tai syytä 

Liikennepolitiikka keskittyy pääasiassa raskaisiin tai kalliisiin hankkeisiin 

Kunnassa on yhdistyksiä, järjestöjä, yrityksiä tai muita edunvalvontatahoja, jotka vaikuttavat 
voimakkaasti liikennepolitiikkaan 

Liikennepolitiikka on yhtenäistä, johdonmukaista ja tavoitteellista 

Liikennepolitiikka pyrkii vastaamaan olemassa oleviin tai tunnistettuihin ongelmiin tehokkaasti 

Nykyinen liikennepolitiikka vastaa hyvin elinkeinoelämän tarpeisiin 

Liikenteen tai maankäytön suunnittelijat keskittyvät oikeisiin asioihin 

Liikennepolitiikka on mielestäni oikean suuntaista 

Kunnassa on hyvin vaikea muuttaa valittua linjaa liikennepolitiikassa 

Kunnassa on tapahtunut yksi tai useampi merkittävä loikka liikennepolitiikan linjauksissa nykyisen 
valtuustokauden aikana 

Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen vastaa hyvin tunnistettuihin liikenteeseen 
liittyviin ongelmiin 

Maankäytön ja palveluverkon suunnittelu tukeutuu kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen 

Liikennepolitiikka perustuu kunnan strategisiin linjauksiin 

Seudullinen organisaatio vaikuttaa positiivisesti kunnan liikennepolitiikkaan 



Luottamushenkilöiden kysely 9 
Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä kuntanne osalta?  
(1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) 
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1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Valtionhallinto vaikuttaa positiivisesti kunnan liikennepolitiikkaan 

Liikennepolitiikka on henkilöitynyttä ja nykytilanne on lähinnä yhden tai muutaman ihmisen 
ansiota tai syytä 

Liikennepolitiikka keskittyy pääasiassa raskaisiin tai kalliisiin hankkeisiin 

Kunnassa on yhdistyksiä, järjestöjä, yrityksiä tai muita edunvalvontatahoja, jotka 
vaikuttavat voimakkaasti liikennepolitiikkaan 

Liikennepolitiikka on yhtenäistä, johdonmukaista ja tavoitteellista 

Liikennepolitiikka pyrkii vastaamaan olemassa oleviin tai tunnistettuihin ongelmiin 
tehokkaasti 

Nykyinen liikennepolitiikka vastaa hyvin elinkeinoelämän tarpeisiin 

Liikenteen tai maankäytön suunnittelijat keskittyvät oikeisiin asioihin 

Liikennepolitiikka on mielestäni oikean suuntaista 

Kunnassa on hyvin vaikea muuttaa valittua linjaa liikennepolitiikassa 

Kunnassa on tapahtunut yksi tai useampi merkittävä loikka liikennepolitiikan linjauksissa 
nykyisen valtuustokauden aikana 

Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen vastaa hyvin tunnistettuihin 
liikenteeseen liittyviin ongelmiin 

Maankäytön ja palveluverkon suunnittelu tukeutuu kävelyyn, pyöräilyyn ja 
joukkoliikenteeseen 

Liikennepolitiikka perustuu kunnan strategisiin linjauksiin 

Seudullinen organisaatio vaikuttaa positiivisesti kunnan liikennepolitiikkaan 

Kangasala 

Rovaniemi 

Vaasa 

Joensuu 

Turku 

Helsinki 



Luottamushenkilöiden kysely 10 
Miten koette, että kunnan nykyiset ominaisuudet vaikuttavat kävelyn tai 

pyöräilyn toimintaedellytyksiin? (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) 
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1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Pysäköintipolitiikka 

Poliittiset valtasuhteet 

Henkilöautoliikenteen sujuvuus ja väylät 

Liikenneturvallisuustilanne 

Asukkaiden asenteet ja toiminta 

Kunnan taloudellinen tilanne 

Poliittisten päätöksentekijöiden asenteet ja toiminta 

Yhdyskuntarakenne 

Sosiaalinen tai taloudellinen väestörakenne taikka ikärakenne 

Maastonmuodot, vesistö, kunnan sijainti ja muut maantieteelliset ominaisuudet 

Joukkoliikenteen tarjonta ja saavutettavuus 

Työpaikkojen määrä 

Kunnan jäsenyys seudullisessa organisaatiossa 

Liikenneasioista vastaavien työntekijöiden asenteet ja toiminta 

Jalkakäytävä- ja pyörätieverkosto 

Asukasmäärä 



Luottamushenkilöiden kysely 11 
Miten koette, että kunnan nykyiset ominaisuudet vaikuttavat kävelyn tai 

pyöräilyn toimintaedellytyksiin? (1 = erittäin negatiivisesti, 5 = erittäin positiivisesti) 
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1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Pysäköintipolitiikka 

Poliittiset valtasuhteet 

Henkilöautoliikenteen sujuvuus ja väylät 

Liikenneturvallisuustilanne 

Asukkaiden asenteet ja toiminta 

Kunnan taloudellinen tilanne 

Poliittisten päätöksentekijöiden asenteet ja toiminta 

Yhdyskuntarakenne 

Sosiaalinen tai taloudellinen väestörakenne taikka ikärakenne 

Maastonmuodot, vesistö, kunnan sijainti ja muut maantieteelliset ominaisuudet 

Joukkoliikenteen tarjonta ja saavutettavuus 

Työpaikkojen määrä 

Kunnan jäsenyys seudullisessa organisaatiossa 

Liikenneasioista vastaavien työntekijöiden asenteet ja toiminta 

Jalkakäytävä- ja pyörätieverkosto 

Asukasmäärä 

Kangasala 

Rovaniemi 

Vaasa 

Joensuu 

Turku 

Helsinki 



Luottamushenkilöiden kysely 12 
Miten koette, että kunnan nykyiset ominaisuudet vaikuttavat joukkoliikenteen 

toimintaedellytyksiin? (1 = erittäin negatiivisesti, 5 = erittäin positiivisesti) 
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1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Poliittiset valtasuhteet 

Kunnan taloudellinen tilanne 

Pysäköintipolitiikka 

Henkilöautoliikenteen sujuvuus ja väylät 

Maastonmuodot, vesistö, kunnan sijainti ja muut maantieteelliset ominaisuudet 

Yhdyskuntarakenne 

Sosiaalinen tai taloudellinen väestörakenne taikka ikärakenne 

Liikenneturvallisuustilanne 

Asukkaiden asenteet ja toiminta 

Poliittisten päätöksentekijöiden asenteet ja toiminta 

Jalkakäytävä- ja pyörätieverkosto 

Joukkoliikenteen tarjonta ja saavutettavuus 

Liikenneasioista vastaavien työntekijöiden asenteet ja toiminta 

Työpaikkojen määrä 

Asukasmäärä 

Kunnan jäsenyys seudullisessa organisaatiossa 



Luottamushenkilöiden kysely 13 
Miten koette, että kunnan nykyiset ominaisuudet vaikuttavat joukkoliikenteen 

toimintaedellytyksiin? (1 = erittäin negatiivisesti, 5 = erittäin positiivisesti) 
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1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Poliittiset valtasuhteet 

Kunnan taloudellinen tilanne 

Pysäköintipolitiikka 

Henkilöautoliikenteen sujuvuus ja väylät 

Maastonmuodot, vesistö, kunnan sijainti ja muut maantieteelliset ominaisuudet 

Yhdyskuntarakenne 

Sosiaalinen tai taloudellinen väestörakenne taikka ikärakenne 

Liikenneturvallisuustilanne 

Asukkaiden asenteet ja toiminta 

Poliittisten päätöksentekijöiden asenteet ja toiminta 

Jalkakäytävä- ja pyörätieverkosto 

Joukkoliikenteen tarjonta ja saavutettavuus 

Liikenneasioista vastaavien työntekijöiden asenteet ja toiminta 

Työpaikkojen määrä 

Asukasmäärä 

Kunnan jäsenyys seudullisessa organisaatiossa 

Kangasala 

Rovaniemi 

Vaasa 

Joensuu 

Turku 

Helsinki 



Luottamushenkilöiden kysely 14 
Miten seuraavat ilmiöt vaikuttavat kuntanne kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 

toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa? (1 = erittäin negatiivisesti, 5 = erittäin positiivisesti) 
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1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Sosiaalisen eriarvoisuuden kasvu 

Liikennehallinnon muutokset valtionhallinnon tasolla 

Liikennehallinnon muutokset alueellisen hallinnon tasolla 

Väestön ikääntyminen 

Maailman tai Suomen talouden kehitys 

Kansainvälistyminen 

Kunnan talouden kehitys 

Työmaailman ja työssäkäynnin muutokset 

Terveyden ja hyvinvoinnin kehitys 

Muu teknologinen kehitys 

Mobiili- ja informaatioteknologian kehitys 

Kaupungistuminen 

Energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet 



Luottamushenkilöiden kysely 15 
Miten seuraavat ilmiöt vaikuttavat kuntanne kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 

toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa? (1 = erittäin negatiivisesti, 5 = erittäin positiivisesti) 
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1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Sosiaalisen eriarvoisuuden kasvu 

Liikennehallinnon muutokset valtionhallinnon tasolla 

Liikennehallinnon muutokset alueellisen hallinnon tasolla 

Väestön ikääntyminen 

Maailman tai Suomen talouden kehitys 

Kansainvälistyminen 

Kunnan talouden kehitys 

Työmaailman ja työssäkäynnin muutokset 

Terveyden ja hyvinvoinnin kehitys 

Muu teknologinen kehitys 

Mobiili- ja informaatioteknologian kehitys 

Kaupungistuminen 

Energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet 

Kangasala 

Rovaniemi 

Vaasa 

Joensuu 

Turku 

Helsinki 



Luottamushenkilöiden kysely 16 
Miten kuntien kestävän liikkumisen suunnitelmat vaikuttavat seuraaviin asioihin 

kunnissa? (1 = erittäin negatiivisesti, 5 = erittäin positiivisesti) 
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1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Yritysten ja työpaikkojen sijoittuminen 

Kaupungin toimintatavat 

Yleinen ilmapiiri 

Kaupungin profiloituminen tai erottautuminen muista kunnista 

Asukkaiden käyttäytyminen ja liikkumistottumukset 

Kaupunkistrategian valmistelu 

Joukkoliikenteen tarjonta ja palvelutaso 

Maankäyttö ja kaavoitus 

Liikenteeseen, katuihin ja niiden infrastruktuuriin liittyvät toimenpiteet 

Liikennepoliittiset linjaukset 



Luottamushenkilöiden kysely 17 
Miten kuntien kestävän liikkumisen suunnitelmat vaikuttavat seuraaviin asioihin 

kunnissa? (1 = erittäin negatiivisesti, 5 = erittäin positiivisesti) 
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1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Yritysten ja työpaikkojen sijoittuminen 

Kaupungin toimintatavat 

Yleinen ilmapiiri 

Kaupungin profiloituminen tai erottautuminen muista kunnista 

Asukkaiden käyttäytyminen ja liikkumistottumukset 

Kaupunkistrategian valmistelu 

Joukkoliikenteen tarjonta ja palvelutaso 

Maankäyttö ja kaavoitus 

Liikenteeseen, katuihin ja niiden infrastruktuuriin liittyvät toimenpiteet 

Liikennepoliittiset linjaukset 

Kangasala 

Rovaniemi 

Vaasa 

Joensuu 

Turku 

Helsinki 



Luottamushenkilöiden kysely 18 
Arvioikaa seuraavien kulkumuotojen edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutumista 

kuluvan valtuustokauden aikana. (1 = erittäin vähän, 5 = erittäin paljon) 

52 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Eri kulkumuodoilla tehtävät matkaketjut ja liityntäpysäköinti 

Henkilöautoliikenne 

Kävely 

Joukkoliikenne 

Pyöräily 



Luottamushenkilöiden kysely 19 
Arvioikaa seuraavien kulkumuotojen edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutumista 

kuluvan valtuustokauden aikana. (1 = erittäin vähän, 5 = erittäin paljon) 
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1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Eri kulkumuodoilla tehtävät matkaketjut ja liityntäpysäköinti 

Henkilöautoliikenne 

Kävely 

Joukkoliikenne 

Pyöräily 

Kangasala 

Rovaniemi 

Vaasa 

Joensuu 

Turku 

Helsinki 



Luottamushenkilöiden kysely 20 
Minkä asioiden uskotte vaikuttavan eniten kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä 

edistävien suunnitelmien hyväksyttävyyteen poliittisessa päätöksenteossa? 
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Asioita, joiden luottamushenkilöt uskovat vaikuttavan eniten kestävän liikkumisen suunnitelmien hyväksyttävyyteen 

Väestö Asukkaiden ja asukasyhdistysten mielipiteet, erityisesti autottomien asukkaiden huomiointi 

Terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmat 

Ulkopuolisten intressiryhmien paine 

Yleinen ilmapiiri, trendikkyys 

Opiskelijoiden suuri määrä väestössä 

Elinkeino Elinkeinoelämän kanta 

Maankäyttö Yhdyskuntarakenteen muoto 

Asumismuoto vaikuttaa kulkutapaan 

Pitkät välimatkat 

Liikenne Vaikutukset yksityisautoilulle 

Asiantuntijoiden näkemykset ja laskelmat 

Riittävän suuri vaikuttavuus 

Joukkoliikenteen ja pyöräilyn keskinäinen kilpailu 

Politiikka Poliittiset valtasuhteet ja valtuustoryhmien yhteistyökyky 

Päätöksenteon avoimuus sekä yhteistyö hallinnon ja eri sidosryhmien kanssa 

Päätöksentekijän oma sosioekonominen status 

Päätöksentekijän omat liikkumistavat ja asenteet 

Aktiivinen tiedottaminen ja asioiden esillä pitäminen 

Talous Käytettävissä olevan rahan määrä 

Kustannustehokkuus, syntyvät säästöt 

Kamppailu asukkaista ja työpaikoista muiden kuntien kanssa 

Ympäristö Ympäristöystävällisyys ja ilmastotavoitteisiin sitoutuminen 



Loppupäätelmät 1 

Taustatutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että kuntien 

koko, puoluepoliittinen tausta tai monet muut tilastolliset 

ominaisuudet eivät erityisen vahvasti ohjaa kuntien 

halukkuutta edistää kestävää liikkumista. Kaikkien kyselyyn 

vastanneiden luottamushenkilöiden näkemykset eri 

kulkumuotojen kehittämisen tärkeydestä ovat kunnasta 

riippumatta melko lähellä toisiaan. 

 

Tärkeimpiä huomioita: 

 Strateginen ohjelma tai kuntastrategia erittäin tärkeitä 

 Seudullinen organisaatio vaikuttaa positiivisesti 

 Kestäviä kulkutapoja ei vastusteta yleisesti missään, 

mutta vastustus herää kulkumuotojen vastakkainasettelun 

synnyttyä tietyn kohteen suunnittelussa 

 Vuoropuhelu riittämätöntä 

 Media tärkeä, mutta kärjistävä ja yksityiskohtiin keskittyvä 

 

Suurimmat esteet: 

 Resurssien niukkuus, erityisesti liikkumisen ohjaukselle tai 

markkinoinnille ei ole osoitettu rahoitusta 

 Valtion vaikutus ei ole merkittävä kuntatasolla, mutta 

MAL-rahoitusta ja valtionavustusta pidettiin positiivisina 

 

Suurimmat onnistumiset: 

 Strategisten ohjelmien hyväksyminen 

 Yksittäiset tärkeät hankkeet 

 Myönteisen ilmapiirin ja asenteiden kehittyminen 

 

Merkittävimmät megatrendit: 

 Energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet, kaupungistuminen 

ja teknologian kehittyminen vaikuttavat positiivisimmin 

kestäviin kulkutapoihin 
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Loppupäätelmät 2 
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Suositellut jatkotoimenpiteet hyväksyttävyyden 

parantamiseksi 

Väestö • Vuorovaikutuksen ja aidon osallisuuden 

parantaminen aikaisessa vaiheessa 

(asukkaat, asukasyhdistykset, autottomat 

taloudet, intressiryhmät, opiskelijat) 

• Vaikutusten konkretisoiminen 

• Vaikutukset todennettava jälkeenpäin 

(viihtyisyys, melu, päästöt jne.) 

• Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta 

• Väestön ikääntymiseen reagoitava 

Elinkeino • Elinkeinonharjoittajat tiedotettava ja 

saatava osallisiksi toimintaan 

• Mitattavat vaikutukset todennettava 

jälkeenpäin (liikevaihto, liikkujavirrat jne.) 

• Liikenteen palveluihin liittyvän 

yritystoiminnan tukeminen 

Suositellut jatkotoimenpiteet hyväksyttävyyden 

parantamiseksi 

Maankäyttö • Seudullinen yhteistyö helpottaa kuntien 

välistä kilpailua 

• Asiantunteva ja verkostoitunut henkilöstö 

• Maankäytön ratkaisujen luotettavat 

vaikutusarviot 

• Toimenpiteiden keskittäminen tiiviin 

maankäytön alueelle 

Liikenne • Liikenneturvallisuudesta huolehtiminen 

• Asiantunteva ja verkostoitunut henkilöstö 

• Vaikutukset yksityisautoilulle perusteltava 

huolellisesti 

• Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kilpailua 

vältettävä 

• Ihmiskeskeinen liikennesuunnittelu 



Loppupäätelmät 3 
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Suositellut jatkotoimenpiteet hyväksyttävyyden 

parantamiseksi 

Politiikka • Tukeutuminen kunnan strategiaan 

• Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta 

• Päättäjien tiedottaminen ja osallisuuden 

parantaminen 

• Aikataulutettu toteuttamisohjelma 

Talous • Terveyden ja hyvinvoinnin taloudellisten 

vaikutusten seuranta 

• Kustannustehokkuuden korostaminen 

• Toteuttamisen resurssien varmistaminen 

• Autottomien ja yksiautoisten perheiden 

kulutuskyvyn laskelmat 

• MAL-rahoituksen ja liikkumisen ohjauksen 

valtionavustuksen hyödyntäminen 

Suositellut jatkotoimenpiteet hyväksyttävyyden 

parantamiseksi 

Ympäristö • Suunnitelman sitominen energia- ja 

ilmastopoliittisiin tavoitteisiin 

• Uusiutuvien energianlähteiden 

edistäminen 

Muut • Kansainvälisten esimerkkien uskottava 

hyödyntäminen 

• Tilastotiedon hyödyntäminen 

• Median käyttäminen tiedottamisessa 

monipuolisesti 

• Valtion ja valtakunnallisten toimijoiden 

saaminen mukaan edistämistyöhön 

• Paikallisiin olosuhteisiin sovelletut 

toimenpiteet ja toimintatavat 



Liitteet 1–6 

 

Kuntakohtaiset 

tunnuslukukortit 
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