
Liikenneköyhyys 

Suomessa 

AVAINSANAT: 

l i ikenne, l i ikenneköyhyys, 

l i ikkuminen, sosiaalinen kestävyys 

Liikenneköyhyys on termi ja näkökulma, jolla tarkastellaan liikkumisen

vaikutuksia ihmisen arkipäivään ja elämään. Liikenneköyhyyden

ilmeneminen vaihtelee eri alueilla ja ihmisillä. Suomalaisessa

yhteiskunnassa käytetään monipuolisia keinoja liikenneköyhyyden

vähentämiseksi.

Liikenteen tutkimuskeskus Verne on laatinut raportin, joka ensimmäisenä Suomessa 

käsittelee liikenneköyhyyttä. Raportin mukaan ”Liikenneköyhyydeksi voidaan kutsua 

ilmiötä, jossa ihmisellä ei ole mahdollisuutta liikkua kohtuullisella vaivalla, 

kohtuullisilla kustannuksilla ja kohtuullisessa ajassa niihin paikkoihin, joissa 

päivittäisiä tarpeita on mahdollista tyydyttää.”

Raportin mukaan henkilö kärsii liikenneköyhyydestä, jos ainakin yksi alla olevista 

väitteistä pätee päivittäisten tarpeiden tyydyttämisessä (viittaus Lucas et al. 2016):

i) Tarjolla ei ole yhtäkään liikennevälinettä, joka sopii liikkumiseen ottaen huomioon 

henkilön fyysinen toimintakyky ja taidot.

ii) Olemassa olevat liikenneratkaisut eivät tarjoa mahdollisuutta päästä niihin 

kohteisiin, joissa henkilö voi tyydyttää päivittäiset tarpeensa ylläpitääkseen kohtuullisen 

elämänlaadun.

iii) Pakollisten viikoittaisten liikkumiskustannusten jälkeen kotitalouden jäljelle jääneet 

tulot putoavat alle virallisen köyhyysrajan.

iv) Henkilön on käytettävä ylenmääräisesti aikaa liikkumiseen, mikä johtaa 

aikaköyhyyteen tai sosiaaliseen eristäytymiseen.

v) Olemassa oleva liikenneympäristö on vaarallinen, turvaton tai epäterveellinen 

liikkujalle.



Raportissa todetaan, että Suomessa liikenneköyhyyden syntyyn ja ilmenemiseen 

vaikuttaa pääasiassa kaksi tekijää: henkilökohtaiset tekijät ja asuinpaikkaan liittyvät 

tekijät (katso kuva). Maaseutualueilla autoriippuvuus aiheuttaa suurimman riskin 

liikenneköyhyyteen.

Suomessa liikenneköyhyyttä vähennetään monin keinoin. Esimerkiksi toimeentulotuki 

on taloudellista tukea liikkumiseen sekä sairasvakuutus-, sosiaalihuolto- ja vammais-

palvelulain perusteella voi saada kuljetuspalveluita. Lisäksi kunnat organisoivat koulu-

matkoja ja joukkoliikennettä, verotuksessa voi vähentää työmatkakuluja ja liikenne-

järjestelmää suunnitellaan ottamaan huomioon esimerkiksi liikkumisrajoitteisia.
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Iäkkäiden määrä tulee kasvamaan maaseutualueilla nyt ja tulevaisuudessa. 

Todennäköisyys ajokortista ja autosta luopumiseen kasvaa ihmisen ikääntyessä. Näiden 

tekijöiden vuoksi on autoriippuvuuden aiheuttama liikenneköyhyys otettava huomioon 

maaseudun liikenteeseen liittyviä toimintoja ja palveluita suunniteltaessa.

25.5.2018

ESISELVITYS JA JATKO

• Toteutus 4/2017-1/2018

• Rahoittajat Liikennevirasto, 

HSL ja LVM. Ohryssä myös 

Kuluttajaliitto.

• Hanketta jatketaan 

väitöskirjatyönä 2/2018-1/2021 

Koneen Säätiön rahoituksella

• Yhteystiedot: 

tohtorikoulutettava Hanne 

Tiikkaja @tut.fi, Liikenteen 

tutkimuskeskus Verne

http://www.tut.fi/verne/wp-content/uploads/verne_tutkimusraportti94.pdf

