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YHTEENVETO
Julkisen liikenteen sosiaalinen ulottuvuus on jo pitkään jäänyt melko vähälle huomiolle
akateemisessa kirjallisuudessa ja päätöksenteossa. Väestön ikääntymisen, köyhyyden,
muuttoliikkeen ja maantieteellisen haitan aiheuttamat sosiaaliset ja liikennettä koskevat
haasteet kasvavat tulevina vuosina. Liikenteen sosiaalinen rooli on otettava huomioon
liikennepolitiikassa, ja on kiinnitettävä erityishuomiota heikoimmassa asemassa olevien
käyttäjäryhmien liikkumistarpeisiin. On pohdittava, miten liikenteestä voidaan kehittää
ikääntyneille ja liikuntarajoitteisille esteettömämpää ja tarjota laadukkaampia palveluja ja
edullisempia hintoja kaikille. Lisäksi on parannettava tehokkuutta, jotta julkinen liikenne säilyy
taloudellisesti elinkelpoisena. Uudet ympäristöystävälliset ja energiatehokkaat julkisen
liikenteen palvelut ja niiden käytön edistäminen ovat tärkeitä tekijöitä, joilla vähennetään
autoilun kielteistä vaikutusta.

Tässä raportissa esitetään kirjallisuuskatsaus ja kokemusperäisiä todisteita julkisen liikenteen
ja sosiaalisen osallisuuden välisistä yhteyksistä. Tärkeimmät havainnot ovat seuraavat:

 Julkinen liikenne voi merkittävästi pahentaa tai lieventää heikossa ja epäedullisessa
asemassa olevien ryhmien sosiaalista syrjäytymistä ja vaikuttaa peruspalvelujen sekä
työllisyyden ja sosiaalisten suhteiden saavutettavuuteen näiden ryhmien kannalta.
Liikennejärjestelmän kielteiset vaikutukset ympäristöön, turvallisuuteen ja
kansanterveyteen vaikuttavat kohtuuttomasti vähäosaisiin.

 Epäedullisessa tai heikossa asemassa olevilla ryhmillä on erilaisia tarpeita (pääsy
koulutukseen, työhön, terveydenhuoltoon), ja liikenteen alalla olevat esteet vaikuttavat
niihin eri tavoin. Sen vuoksi julkista liikennettä koskevia politiikkoja ja toimia on
räätälöitävä vastaamaan käyttäjien tarpeisiin ja kriittisiin edellytyksiin. Epäedullisessa
asemassa olevien väestöryhmien liikkumistarpeita on kuitenkin tutkittu edelleen liian
vähän, eikä niihin ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

 Julkinen liikenne ei ole ainoa tapa vähentää vähäosaisten liikkumisongelmia. Sosiaaliseen
osallisuuteen liittyvien liikkuvuusasioiden käsittely edellyttää liikenne- ja
hyvinvointipolitiikkojen välistä vuorovaikutusta, mikä voi vaatia myös monimutkaisempia
ja pidempiä päätöksentekoprosesseja.

 Uusilla liikenneteknologioilla voidaan tukea julkista liikennettä koskevia politiikkoja, joilla
ehkäistään sosiaalista syrjäytymistä ja tarjotaan joustavia ja kustannustehokkaita
palveluja. Yksityisten palveluntarjoajien ja vapaaehtoistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen
voimakkaampi osallistuminen voi tuottaa erityistarpeisiin kohdistettuja edullisia
ratkaisuja.

 Epäedullisessa asemassa olevien väestöryhmien ja alueiden liikkumis- ja
saavutettavuustarpeet vaativat jatkuvasti enemmän huomiota. Tämä on lisännyt EU:ssa
ja kansallisella tai paikallisella tasolla tietoa liikenteen vaikutuksesta sosiaaliseen
osallisuuteen. Tällaisten ryhmien erityistarpeisiin on viime vuosina vastattu erilaisilla
toimenpiteillä, joihin on useimmiten saatu tukea EU:n varoista ja ohjelmista.

Osallistavan julkisen liikennejärjestelmän kehittäminen edellyttää, että liikennepolitiikassa
keskitytään eri liikennemuotojen esteettömyyteen, turvallisuuteen ja käyttömukavuuteen. Tätä
varten on parannettava

 matkan kaikkia vaiheita, myös kävely-ympäristöä, jotta liikuntarajoitteiset henkilöt voivat
käyttää julkisia liikennepalveluja

 liikennepalvelujen suunnittelua, jotta voidaan vastata heikossa asemassa olevien
ryhmien erityistarpeisiin



Politiikkayksikkö B: Rakenne- ja koheesiopolitiikka
____________________________________________________________________________________________

4

 julkisen liikenteen ratkaisevia tekijöitä eli turvallisuutta ja varmuutta, jotka vaikuttavat
suhteettomasti naisiin ja ikääntyneisiin. Turvallisuuskysymystä olisi tarkasteltava myös
pysäköintialueiden ja liikenneasemien suunnittelussa

 palvelutarjontaa ja hintarakenteita

 viranomaisten kykyä löytää innovatiivisia liikennepalveluratkaisuja sekä aktivoida ja
koordinoida liikenteenharjoittajia eri tasoilla, jotta voidaan tarjota integroituja ja
joustavia liikennepalveluja, jotka ulottuvat eri määräpaikkoihin ja antavat heikoimmassa
asemassa oleville käyttäjäryhmille mahdollisuuden järjestää lyhyitä ja pitkiä sekä rajat
ylittäviä matkoja

 teknisiä laitteita, jotta voidaan tukea verkko- ja koordinointitoimintaa, parantaa
liikenteen tehokkuutta ja joustavuutta ja vastata samalla erilaisiin liikkumistarpeisiin ja
-malleihin suhteellisen edullisesti.

EU:n toimielimet voivat vaikuttaa merkittävästi kaikkiin näihin kysymyksiin:

 EU:n toimielimet voisivat osallistua näkyvämmin koordinointiin sosiaali- ja
liikennepolitiikan alalla Lissabonin sopimuksen (SEUT-sopimus) 9 artiklan perusteella.
Esimerkiksi Lissabonin sopimuksen horisontaalisessa sosiaalilausekkeessa kehotetaan
siirtämään painopistettä EU:n politiikan sosiaaliseen ulottuvuuteen.

 Toimielimet voivat valtavirtaistaa osallistavan lähestymistavan julkiseen liikenteeseen
tukemalla valmiuksien kehittämistä erityisten suuntaviivojen ja yhteisten EU:n normien
avulla ja kehittämällä esteettömyyttä koskevan sertifiointijärjestelmän ajoneuvoille,
liikenneinfrastruktuurille, tiedotukselle ja liikenteen hinnoittelulle.

 Ne voivat edistää ja tukea taloudellisesti tiedotustoimenpiteitä ja hyvien käytäntöjen
vaihtoa.

 Lisäksi ne voivat parantaa Euroopan tilastojärjestelmää keräämällä liikenteen
käyttäjätyypin mukaan eriteltyjä tietoja, jotta voidaan seurata julkisten
liikennejärjestelmien kehittymistä ja tukea tekniikan ja politiikan arviointia, jossa
tarkastellaan julkisen liikenteen taloudellisia ja sosiaalisia etuja (ja kustannuksia)
Euroopan maissa.

 Toimielinten olisi edistettävä kansalaisten osallistumista päätöksentekoon, jotta voidaan
ottaa huomioon eristäytymisen ja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ryhmien ja
alueiden tarpeet. Kansalaisten on tärkeää osallistua kuulemisiin, hankesuunnitteluun ja
päätöksentekoon ainakin EU:n varoilla rahoitettuihin hankkeisiin ja ohjelmiin
sovellettavissa menettelyissä.

Politiikkojen tueksi on saatavilla esimerkiksi seuraavia työkaluja:

 Lainsäädännössä voidaan edellyttää esteettömyyden huomioon ottamista liikenteen
sääntelyssä, ja EU:n normien noudattaminen voisi olla pakollista, kun käytetään EU:n
rahastoja. Esimerkiksi rakennerahastojen oikeudellisissa vaatimuksissa saatavuus on
rahoituksen ehto, josta ei neuvotella.

 Euroopan rakennerahastoilla voidaan edistää liikennettä ja sosiaalista osallisuutta
koskevien politiikkojen integroitua suunnittelua ja tukea pilottiohjelmia ja -hankkeita,
joilla vastataan epäedullisessa asemassa olevien ryhmien ja alueiden
saavutettavuustarpeisiin. Liikennealan innovaatioita koskevissa EU:n ohjelmissa (kuten
Horisontti 2020) voitaisiin kohdistaa EU:n rahoitusta sellaisiin liikennealan
tutkimushankkeisiin, joilla pyritään parantamaan liikenteen esteettömyyttä heikossa
asemassa olevien ryhmien kannalta ja edistämään liikennesuunnittelua koskevan
soveltavan tutkimuksen tulosten levittämistä.


