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Toiminta-ajatus
Linja-autoliitto ry on kaikkien Suomessa linja-autoliikennettä harjoittavien ja
muita henkilökuljetuspalveluita tarjoavien henkilöliikenneyritysten ammatillinen
yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö markkinaehtoisessa, sopimus- ja
matkailuliikenteessä.
Liitto edistää ennakoivalla edunvalvonnallaan toimialan yhtenäistä ja
yhdenmukaista kehitystä. Liitto tukee alan myönteistä julkisuuskuvaa. Liitto
jakaa osaamistaan jäsenpalveluidensa kautta jäsenyrityksille.
Liiton tavoitteena on yhteiskunnallisena vaikuttajana (viranomaisten ja muiden
sidosryhmien kautta) turvata jäsenyrityksille kaupunkiliikenteessä ja
maanteiden henkilöliikenteessä hyvät, tasapuoliset ja kestävät
liiketoimintaedellytykset sekä asiakkaille laadukkaat ja kattavat
liikennepalvelut.

Strategiset tavoitteet
Liitto:
toteuttaa perustehtäväänsä
• vaikuttamalla kotimaisen ja EU-lainsäädännön valmisteluun sekä
lainsäädännön muutostarpeiden tunnistamiseen
• edistämällä tervettä ja tasapuolista kilpailua ja torjumalla harmaata
taloutta henkilökuljetusmarkkinoilla
• osallistumalla joukkoliikenne- ja koko henkilökuljetusmarkkinoiden
kehittämiseen ja edistämällä joukkoliikenteen ja
henkilökuljetusmarkkinoiden julkista rahoitusta ja hankintamenettelyjä
sekä viranomaisyhteistyötä
• vaikuttamalla toimialan kohdistuvaan verotukseen ja veroluontoisiin
maksuihin
• viestimällä jäsenyrityksille, sidosryhmille ja medialle omista
tehtävistään, tavoitteistaan ja tärkeistä edunvalvontatavoitteista
• tarjoamalla jäsenyrityksille jäsenpalveluita ja osastotoimintaa kehittäen

edistää
• toimialan myönteistä mielikuvaa ja alan kiinnostavuutta asiakkaille,
toimialalla työskenteleville ja alalle hakeutuvalle henkilöstölle
• kaupunkien maankäytön ja asumisen suunnittelua linja-autoliikenteen
eduksi
• teknistä kehitystä, ympäristöystävällisyyttä ja liikenneverkon
käytettävyyttä sekä liikenneturvallisuutta
• koulutustoimintaa eri yhteistyötahojen kanssa sekä alan
koulutuspaikkoja ja rahoitusta osaavan henkilöstön rekrytoimiseksi
on edistämässä markkinaehtoisen liikenteen toimintaedellytyksiä
• erityisesti tasapuolisuuden, toimialan muutosten ennustettavuuden ja
kilpailuneutraliteetin näkökulmasta
• korostamalla asiakasnäkökulmaa ja palvelujen laatua ja saatavuutta
• digitaalisen palvelusetelin, nousukorvausten ja vastaavilla keinoin
yhdistämällä julkisen rahoituksen mahdollisuuksia markkinaehtoiseen
liikenteeseen
on mukana kehittämässä sopimusliikenteen eri järjestämistapamalleja
edistäen sopimusliikenteen liiketoimintaedellytyksiä
• kehittämällä sopimuskumppanuutta ja muita hankintamenettelyn osaalueita liikenteen tilaajaorganisaatioiden kanssa sekä yleisellä tasolla
kilpailua ja markkinoiden toimivuutta edistäviä hankintasopimuksia
• edistämällä tilaajaorganisaatioiden tuntemusta toimivista markkinoista
ja sopimusliikenneyritysten toiminnasta
• edistämällä julkista rahoitusta ja hankintamenettelyä kaikissa
sopimusliikenteen järjestämistapamalleissa ja eri liikennetyypeissä
on mukana edistämässä matkailuliikenteen edellytysten parantamista
• osallistumalla kaupunkien maankäytön ja matkailukohteiden
suunnitteluun sekä kehittämällä
kaupunkien liikenneinfrastruktuuria ottamalla huomioon tilausajo- ja
matkailuliikenteen tarpeet
• kehittämällä jäsenpalveluita, erityisesti koti- ja ulkomaan liikenteen
käytännön kysymyksissä
• kehittämällä myös tilausajojen julkisia hankintoja
• edistämällä tasapuolisia kilpailuedellytyksiä erityisesti suhteessa
harmaan talouden torjumiseksi
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