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uomen liittyminen euroopan unioniin on
tuonut uusia painotuksia ja haasteita kansalli
seen liikennepolitiikkaamme. Henkilöauton
omistuksen ja käytön ohjaukseen esitetään
edelleen yhtenä keinona taloudellisia ohjaus
instrumentteja, kuten verot ja joukkoliikenteen
käytön tukeminen. suomen korkeahkoa henki
löauton hankinnan ja omistuksen verotusta
erityisesti, mutta myös polttoaineverotusta,
jouduttaneen muuttamaan käyttöön perustu
van hinnoittelun suuntaan (lVM, 2006a,
2006c).
Väitöskirjani koostuu johdannosta ja neljäs
tä ns. substanssiluvusta, joista kolme (luvut 2,
4, 5) käsittelee liikkumisen kysynnän suhdetta
matkaaikaan, polttoaineen hintaan sekä jouk
koliikenteen hintoihin. työn kolmas luku kä
sittelee seutuliikennepalveluita tarjoavan mo
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nopolistisen yrityksen hinnoitteluongelmaa
tapauksessa, jossa ei ole mahdollista tunnistaa
etukäteen yksittäistä käyttäjää, jolle tarjotaan
kaksiportaista hinnoittelua yhdistettynä lippu
tukeen.
toinen luku ”Value of changes in travel
time – mode choices for daily homebased work
and study trips” tarkastelee ajan kohdentamis
ja arvottamisongelmaa. �ary Becker esitti jo
vuonna 1965 teorian ajan tehokkaasta allokaa
tiosta, jossa kotitalous tuottaa toimintoja käyt
täen aikaa tuotantopanoksen tavoin. Väitöskir
jassa oletetaan, että matkaaika voi vaikuttaa
kuluttajan kokemaan hyötyyn, aivan kuten hyö
dykkeiden kulutus (deserpa, 1973). toisaalta
kuluttajan käytettävissä oleva aika sekä eri toi
mintojen vaatima aika ovat hyödyn maksimoin
tia rajoittavia tekijöitä. Valittu lähestymistapa
johtaa matkaajan muutoksen arvoon, joka voi
poiketa rajapalkasta. tätä ajan yksikköhintaa
voidaan sitten käyttää liikkumisen aikakustan
nusten arviointiin sekä ruuhkautumisen hyvin
vointitappion ja liikennehankkeiden käyttäjille
tuottamien aikasäästöjen yksikköarvona.
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tutkimuksessa estimoidaan diskreetti nel
jän kulkumuodon valintamalli matkapäiväkirja
ja ruokakuntakyselyaineistoista. tulokset osoit
tavat, että matkaajan arvo laskee matkan pi
tuuden mukaan, on alhaisempi naisilla sekä
henkilöillä, joilla on joustava työaika. Matka
ajan ja matkakustannusten estimoidut kertoi
met eivät poikenneet merkitsevästi toisistaan
eri tuloryhmissä eli matkaaikasäästön talou
dellinen arvo ei vaihtele tulojen mukaan.
kolmas luku ”uniform and twopart tariff
for bus services” tarkastelee joukkoliikenteen
hinnoitteluongelmaa, kun kunnat ja valtio ha
luavat edistää joukkoliikenteen käyttöä tuke
malla tiettyjä käyttäjäryhmiä. joukkoliikenne
yrityksen hinnoitteluongelma ratkaistaan käyt
täen monopolistisen kilpailun mallia. yhteis
kunnan näkökulmasta optimaalisen lipputuen
ehdot johdetaan ratkaisemalla hyvinvoinnin
maksimointiongelma.
Mallissa oletetaan, että seutulippujen ja
seutulippumatkojen kysynnällä on positiivisia
ulkoisvaikutuksia, joita voivat luoda mm. laa
jentuvan verkoston kattavampi ja tiheämpi
vuorotarjonta, lipun käyttöalueen laajeneminen
sekä nopeampi maksaminen. lisäksi oletetaan
että linjaautoyritykset ovat epävarmoja kulut
tajien tulevasta joukkoliikenteen kysynnästä ja
ominaisuuksista (Courty, 2003). kaksiportaisen
seutulipputariffin tapauksessa optimaaliseen
tukeen vaikuttavat kokonaiskysynnän jousto
lipun hinnan suhteen, tuetun lipputyypin hinta
ja keskimääräinen seutulipun kysyntä eli mat
kojen määrä yli kaikkien käyttäjien. lisäksi
optimaaliseen tukeen vaikuttavat tuettavan pal
velun tuotantokustannukset, käteismatkan
vaihtoehtoiskustannus sekä verotuksen hyvin
vointitappio tapauksessa, jossa lipputuki kiris
tää verotusta.
Väitöskirjan neljännessä luvussa ”the de

mand for regional and urban bus travel” esti
moidaan joukkoliikenteen kysyntä ottaen huo
mioon ns. tapakäyttäytyminen. kuluttajalla on
tietty välttämätön matkatarve, joka on osaksi
ajasta riippumatonta, mutta kuvaa myös ihmis
ten psykologista hitautta sopeutua muutoksiin.
lisäksi kuluttajien joukkoliikenteen käytön
keskinäinen riippuvuus, jota kuvaa seutulippu
verkoston koko eli käyttäjien kokonaismäärä
kullakin seutulippualueella, otetaan huomioon.
työssä esitetty malli poikkeaa Pollakin (1976)
esittämästä, missä kuluttajien keskinäinen ku
lutusriippuvuus kuvautuu toisten kuluttajien
edellisen periodin kulutuksella.
tulokset perustuvat yhdistettyyn kuntakoh
taisten seutu ja kaupunkiliikenteen kysyntää ja
siihen vaikuttavia tekijöitä kuvaavien aikasar
jojen aineistoon. lisäksi on estimoitu seutuli
pun kysyntä kokonaislukumuuttujamalleilla
niiden kuntien osalta, joissa ostettujen seutu
lippujen määrät olivat hyvin alhaiset. tulokset
osoittavat, että seutulippujen keskimääräisen
kysynnän jousto verkoston koon suhteen on
positiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että seutuli
pun käyttö tuottaa kulutuksen ulkoishyötyjä.
kyseinen kerroin on ykköstä pienempi, joka
voidaan tulkita siten, että seutulippuliikenne
omaa epätäydellisen julkishyödykkeen piirteitä.
seutulipun kysyntä on joustamatonta lyhyellä,
mutta hintajoustavaa pitemmällä aikavälillä.
seutulipun hinta vaikuttaa enemmän kunta
kohtaiseen ostettujen seutulippujen määrään
kuin niillä tehtyihin matkoihin tai matkustaja
kilometreihin. kaupunkien sisäisillä matkoilla
(kuopio ja oulu) kaupunkilipulla ja 40 matkan
sarjalipulla tehtyjen matkojen kysyntä ei rea
goinut yhtä paljon hinnan muutokseen kuin
seutulippumatkat. Poikkeus on käteismatkojen
kysyntä, jonka hintajousto on samaa tasoa seu
tulipun kanssa. seutulipun tai käteismaksun
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valinneet kuluttajat näyttävät siis olevan muita
herkempiä vaihtamaan joko lipputyyppiä tai
kulkumuotoa lipun hinnan noustessa.
Viides luku, tutkimus ”Household’s car ow
nership and use” tarkastelee kotitalouden au
ton käytön kysynnän ja polttoaineen hinnan
suhdetta ottaen huomioon erot kotitalouksien
välillä auton omistuksessa ja työn tarjonnassa.
Polttoaineen hinnalla oletetaan olevan suora
vaikutus kotitalouden auton käytön määrään
eli ajettuihin kilometreihin, mutta lisäksi epä
suora vaikutus auton omistuksen kautta
(Hensher et al., 1992). auton käyttö voi vaih
della myös muiden tekijöiden, jotka heijastavat
toisaalta eroja kotitalouksien kulutusmielty
myksissä ja toisaalta eroja kulutusmahdolli
suuksissa, mukaan. tulokset osoittavat, että
oletus auton käytön kysynnän heikosti separoi
tuvuudesta auton omistuksesta ja työn tarjon
nasta ei ole voimassa. tähän asti kotitalouden
auton omistuksen ei oletettu riippuvan auton
käytöstä, jota testataan kahden yhtälön mallis
sa, jossa kotitalouden ajosuoritetta kuvaa to
bitmalli endogeenisena selittävänä tekijänä
auton omistus. auton omistusta puolestaan
selittävät kotitalouden ominaisuudet ja tulot,
polttoaineen hinta sekä aikaisempi auton omis
tuksen taso (Vella ja Verbeek, 1999). empiiri
nen analyysi on tehty tilastokeskuksen kulut
tajabarometriaineistoilla, joita on täydennetty
tiehallinnon kysymyksillä kotitalouden auton
käytöstä sekä työvoimatutkimuksen tiedoilla
työn tarjonnasta.
auton käyttöön eli vuosittaiseen kotitalou
den ajosuoritteeseen vaikuttavat kotitalouden
tulot, työssäkäyvien määrä, perherakenne sekä
vastaajan ikä ja työhön osallistuminen. kotita
louksien väliset erot sekä ajalliset muutokset
otetaan huomioon arvioitaessa polttoaineen
hinnan vaikutusta auton käyttöön. kun otetaan
542

huomioon auton omistuksen ja käytön keski
näinen riippuvuus, auton käytön jousto poltto
aineen hinnan suhteen on noin –0.8. saman
suuntaisen tuloksen esittävät esim. Puller ja
�reening (1999).
Väitöskirjani tulokset voi tiivistää seuraa
vasti: ajan käyttö ja sen kohdentaminen ovat
keskeisiä tekijöitä liikkumiseen liittyvissä pää
töksissä. kotitaloudet ottavat huomioon käy
tettävissä olevan ajan ja sen kohdentamisen,
esimerkiksi ajoneuvon hankinta, omistus ja
käyttöpäätöksissä, kulkumuodon ja reitin valin
noissa sekä matkan ajoituspäätöksissä. joukko
liikennepalveluiden polttoaineen hinnat vaikut
tavat liikkumisen kysyntään ja sen jakautumi
seen eri kulkumuodoille kuitenkin siten, että
liikenteen kysyntä muuttuu suhteellisesti hintaa
vähemmän. yksilöiden ja kotitalouksien välisiä
eroja kulkumuodon valinnassa, joukkoliiken
teen kysynnässä ja kotitalouksien auton käytös
sä selittävät hintojen ja matkaajan lisäksi suku
puoli, ikä, tulot, perherakenne, työssäkäynti,
työaika, työajan joustavuus, kotitalouden sijain
ti, joukkoliikenteen tarjonta sekä kestokulutus
hyödykkeiden, erityisesti auton, omistus.
Väitöskirjan mukaan polttoaineen hinta
vaikuttaa kotitalouksien vuosittaiseen auton
käyttöön. jos polttoaineen hinta tulkitaan au
ton käytön ”outofpocket” kustannukseksi,
niin huolimatta polttoaineveron fiskaalisesta
luonteesta, hinnalla on siis auton käytön kysyn
tää ohjaava vaikutus. useissa euroopan maissa
on joko jo otettu tai suunnitellaan tieinfrastruk
tuurin käyttömaksuja, joilla pyritään parem
paan tieliikenteen hallintaan. Voisi olettaa, että
kilometriperusteiset käyttömaksutariffit toimi
sivat tässä suhteessa polttoaineverotusta tehok
kaammin (lVM, 2006a).
euroopassa on meneillään suuri muutos
joukkoliikennepalveluiden organisoinnissa, eri
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osapuolten yhteistyössä ja palveluiden opera
tiivisessa tuottamisessa. suomessa on noussut
esille paikallisten, alueellisten sekä lakisääteis
ten liikkumispalveluiden tarjontaan kaksi mal
lia: toimilupa eli konsessiomalli sekä tuottaja
tilaajamalli (lVM, 2006b). yleensä sopimuksiin
liittyy palveluiden käyttäjille suoraa hintatukea
tai alennuksia joiden rahoitukseen kunnat ja
valtio osallistuvat (Hensher ja Wallis, 2005).
esillä olevat toimilupa ja tuottajatilaajamallit
voivat tuottaa eitoivottuja tuloksia yhteiskun
nan näkökulmasta, esimerkiksi liian korkea
tukiaste, liian alhainen tai korkea tarjonta, yli
suuret operaattoreiden voitot sekä yhteiskun
nan hyvinvoinnin lasku. Väitöskirjan tulokset
joukkoliikenteen kysynnän, optimaalisen hin
noittelun ja julkisen rahoitustuen osalta voivat
olla hyödyllisiä, kun mietitään joukkoliikenne
palveluiden tarjonnan malleja, jotka soveltuvat
suomen olosuhteisiin. 
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