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Julkaisuvapaa heti              
 
 

Linja-autoliiton liittokokous: Tervetuloa kyytiin! 
 
Oulussa koolla olleessa Linja-autoliiton liittokokouksessa julkaistiin tänään kansalaiskyselyn 
tulokset linja-auton käytöstä koronan aikana. 
 
Liitto käynnisti alkukesästä kyselyn, jolla selvitettiin kansalaisten näkemyksiä, kokemuksia ja 
toiveita liittyen linja-autolla matkustamiseen ennen koronapandemiaa, sen aikana ja sen jälkeen. 
Kyselyn tarkoituksena oli näkemysten selvittämisen lisäksi luoda luottamusta linja-autolla 
liikkumiseen ja toimialaan yleensä. Tulokset ovat nyt valmistuneet. Liitto toivottaa kaikki kyytiin! 
 
Suomalaiset ovat valmiita vastuulliseen linja-autolla liikkumiseen 
 
Linja-autoyritykset ovat korona-aikana tehneet lukuisia toimenpiteitä, jotta linja-autolla 
matkustaminen olisi turvallista. Linja-autoliiton teettämän kyselytutkimuksen perusteella myös 
suomalaiset ovat valmiita panostamaan terveysturvalliseen matkustamiseen linja-autoilla. 
Matkustajat ovat valmiita jatkamaan vastuullista käytöstä linja-autoilla matkustettaessa myös 
korona-ajan jälkeen. Kyselyyn vastanneista 61 % kertoo, että he tulevat korona-ajan jälkeen linja-
autolla matkustaessaan panostamaan käsihygieniaan enemmän kuin aikana ennen koronaa. Yli 
puolet (59 %) vastanneista tulee jättämään linja-autolla matkustamisen väliin tuntiessaan itsensä 
sairaaksi myös korona-ajan jälkeen. Vajaa kolmannes vastaajista (31 %) ei tule matkustamaan linja-
autolla ennen, kun on saanut rokotuksen koronavirusta vastaan, ja 29 % tulee käyttämään 
kasvomaskia korona-ajan jälkeenkin matkustaessaan linja-autolla. 
 
Kansalaiset eivät pelkää linja-autolla matkustamista 
 
Kyselyn perusteella linja-autolla matkustaminen on vähentynyt ennen kaikkea siksi, että 
matkustaminen ylipäänsä ja erityisesti vapaa-ajan matkustaminen on vähentynyt 
koronapandemian seurauksena. Kyselyssä ei noussut esiin sellaisia tuloksia, joiden perusteella 
voisi sanoa, että kansalaiset pelkäisivät nimenomaan linja-autolla matkustamista. Kun vastaajilta 
kysyttiin avoimella kysymyksellä mitä pelkoja tai ennakkoluuloja linja-autoliikennettä kohtaan 
heille on koronatilanteen johdosta jäänyt, enemmistö (53 %) kommentin antaneista näki, ettei 
heille ole koronatilanteen johdosta jäänyt pelkoja tai ennakkoluuloja linja-autoliikennettä kohtaan. 
 
Linja-autolla halutaan matkustaa jatkossakin 
 
Kyselystä ilmenee, että ihmiset haluavat jatkossakin matkustaa laajamittaisesti linja-autoilla. Linja-
autoja käytetään kyselyn mukaan kaupunkiliikenteessä erityisesti ostos- ja vapaa-ajanmatkoihin 
sekä työmatkoihin. Linja-autojen kauko- ja tilausliikennettä taas käytetään ennen kaikkea 
kotimaan matkailuun sekä ostos- ja vapaa-ajanmatkoihin. Kyselyn tulokset osoittavat, että suuri 
osa kansalaisista haluaisi, että matkustusrajoituksia kevennettäisiin.  
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Kysymykseen siitä, kuinka paljon vastaajat kaipaavat vapaampaa matkustamista, kantaa ottaneista 
60 % kaipaa vapaampaa matkustamista kotimaassa erittäin tai jokseenkin paljon.  
 
Linja-autoalan näkökulmasta huomion arvoista on se, että erityisesti yli 65-vuotiaiden kansalaisten 
keskuudessa on patoutunutta kysyntää opastetuille päiväretkille, kulttuuri- ja teatterimatkoille 
sekä muille Suomessa tapahtuville ryhmämatkoille, joissa liikutaan linja-autolla.  
  
Liiton puheenjohtajaksi Mika Järvinen 
 
Liittokokous valitsi yksimielisesti uudeksi puheenjohtajaksi Mika Järvisen Sysmästä. Hän on 
Järvisen Liikenne Oy:n toimitusjohtaja. 
 
Kyselytutkimuksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä 21.6. – 1.7.2021. Tutkimukseen vastasi 
yhteensä 1046 suomalaista. Otos edustaa täysi-ikäisiä mannersuomalaisia sukupuolen, iän ja 
asuinmaakunnan mukaan. Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy. 
 
 
Lisätietoja: Mika Järvinen, puheenjohtaja, 0400 492 288 

Mika Mäkilä, toimitusjohtaja, 0400 606 750 
Pasi Hovi, yhteiskuntasuhdejohtaja, 0400 956 940 

 
 


