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LINJA-AUTO PALVELEE
Linja-auto on Suomen tärkein joukkoliikenneväline. Julkisen liikenteen 

matkustajista yli puolet on linja-automatkustajia. Linja-autot tulevat 
sinnekin, missä muita joukkoliikennemuotoja ei ole tarjolla.

LINJA-AUTO ON JOUSTAVA 

Linja-auto on joustava liikennemuoto. 
Linja-autoliikenteen palvelut voidaan 
sopeuttaa nopeasti muuttuviin olosuh-
teisiin ja liikennetarpeisiin. Se on myös 
kustannustehokas vaihtoehto joukkolii-
kenteen järjestämisessä sekä edullinen 
asiakkaalle. 

Linja-auto on keskeisin joukkoliikenteen 
liikennemuoto: yli puolet päivittäisistä 
matkoista tehdään linja-autossa. Matkan-
teko on nopeaa, luotettavaa ja toiminta-
varmaa. 
 
Digitalisaation edistyessä markkinoiden 
muutos vie kohti uudenlaista liikennepal-
veluiden tarjontaa. Linja-autoala kehittää 
helposti saatavaa matkustajainformaa-
tiota ja lippujärjestelmiä sekä liikkumisen 
matkaketjuja.

LINJA-AUTO ON 
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN 

Linja-auto on ympäristöystävällinen tapa 
liikkua. Linja-autoala kantaa vastuuta 
tulevaisuudesta. Euro-moottorinormien 
ja biopolttoaineiden käyttöönoton myötä 
linja-autojen päästöt ovat vähentyneet 
merkittävästi. Sähköbussit ovat arkipäi-
vää paikallisliikenteessä.
 
Linja-autot vähentävät myös ruuhkau-
tumista. Mikäli yhdessä henkilöautossa 
matkustaa keskimäärin 1,5 henkilöä, niin 
yksi linja-auto korvaa 200 metriä pitkän 
henkilöautojonon.
 
Uudet linja-autot ovat vähäpäästöisiä, 
ja olemme matkalla kohti hiilineutraalia 
joukkoliikennettä.

Paikallisliikenne

Säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne

Linja-autojen tilausliikenne

Linja-autoyritykset 
toimialaluokituksen 

mukaan,  
yhteensä 519

340

96

83

Liikevaihto 
toimialaluokituksen 
mukaan, yhteensä 
907 220 milj. euroa 546 144

185 794

175 282

Lähde: Tilastokeskus
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Säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne
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Suurten kaupunkiseutujen  
linja-autoliikenne 

Linja-autojen tilausliikenne

Markkinaehtoinen kaukoliikenne

Muu linjaliikenne

Linja-auto yhteensä 

Rautatie yhteensä

Metro yhteensä

Raitiovaunu yhteensä

Kaupunkipyörä yhteensä

Kaupunkilautta yhteensä

Taksi yhteensä

456,56

251,80

66,00

193,46

Linja-autoliikenteen 
 liikevaihto,

yhteensä 967,82 milj. 
euroa

Julkisen liikenteen 
matkustajat, 

yhteensä 667,4 milj. 54,8 %

13,9 %

13,9 %

8,5 %

0,3 %

0,6 %
7,9 %

Linja-autolla joustavasti, 
ympäristöystävällisesti 

ja nopeasti!

Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Tilastokeskus



TIEVERKKO LUO POHJAN 
LIIKENTEELLE JA TALOUDEN 
KASVULLE
Tieverkko ja sen kunnossapito on Suo-
men kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoi-
maisuuden edellytys.

Liikenteen verojen ja maksujen  perus-
teet muuttuvat: liikenteen hinnoittelulla 
voidaan ohjata ja muuttaa liikenneverkon 
käyttöä.

Joukkoliikenne on keskeinen osa tiever-
kon käyttöä ja kehitystä.

Joukkoliikenteen hankintaan ja 
kehittämiseen osoitettu riittävä ja 
pitkäjänteinen rahoitus lisää myös 
linja-autoliikenteen saavutettavuutta ja 
houkuttelevuutta.

LINJA-AUTOALA  
TYÖLLISTÄÄ JA KOTOUTTAA

Linja-autoalalla on satoja yrityksiä, jotka 
työllistävät suoraan noin 10 000 kuljetus-
alan ammattilaista, välilliset työllistämis-
vaikutukset ovat tätäkin laajemmat.

Merkittävä ja vakaa työllistäjä. Oivallinen 
väylä myös suomalaiseen työelämään ja 
kotouttamiseen.

Harmaa talous, työehtojen loukkaukset 
tai turvaton kalusto eivät kuulu liikentee-
seen.

NÄILLÄ MENNÄÄN

Henkilöstö 
toimialaluokituksen 

mukaan,
yhteensä 9 916 6 3641 526

2 026

TURVALLINEN JA LUOTETTAVA 
LINJA-AUTO

Linja-autoliiton teettämän kyselytutki-
muksen (Aula Research Oy) mukaan 
suomalaiset pitävät linja-autolla mat-
kustamista sekä kaupunki-, kauko-, että 
tilausliikenteessä turvallisena ja luotetta-
vana matkustusmuotona. 

Yli puolet suomalaisista pitää linja-au-
tolla matkustamista kaupunki-, kauko- ja 
tilausliikenteessä ympäristöystävällisenä, 
mukavana ja asiakaslähtöisenä liikkumis-
muotona. 

Kansalaisten mielessä asiakaslähtöi-
syys korostuu erityisesti tilausliikenteen 
palveluissa. 

Linja-autoalalla on kansalaisten tuki 
ja luottamus. Matkustajien positiiviset 
kokemukset ja mielikuvat linja-autolla 
matkustamisen turvallisuudesta, luotet-
tavuudesta ja vastuullisuudesta antavat 
uskoa alan yrityksille. Ne houkuttelevat 
myös uusia käyttäjiä linja-auton kyytiin. 

Yli puolet suomalaisista pitää linja-auto-
alan yrityksiä luotettavina, vastuullisina 
ja varmoina työllistäjinä. Lisäksi lähes 
puolet vastaajista pitää alan yrityksiä 
ympäristöystävällisinä työnantajina.

Noin 350 miljoonaa  
matkaa vuodessa.

Työllistää noin  
10 000.

Linja-autoalalla on 
kansalaisten luottamus 

ja tuki.

Paikallisliikenne

Säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne

Linja-autojen tilausliikenne

Lähde: Tilastokeskus



Linja-autoliiton 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.

Parhaiden liikenne- 
palveluiden puolesta

vuodesta 1928

Töölönkatu 4, 00100 HELSINKI
www.linja-autoliitto.fi ◆ etunimi.sukunimi@linja-autoliitto.fi


