Teemat

Osa-alueet

Talous,
teollisuus ja
kauppa

Indikaattorit
Teollisuustuotanto ja
kotimaankauppa
Tuotanto, ulkomaankauppa ja
kauppatase
Tuotannon rakennemuutos
Kotitalouksien tulot ja kulutus

Muuttoliike, taajamien kasvu

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Väestö,
asuminen ja
työssäkäynti

Työssäkäynti

Väestön määrä ja ikärakenne
Liikenteen
kysyntä
Ilmasto ja
luonnonolosuhteet

Kotimaan liikenne ja
talouskehitys
Talvimerenkulun olosuhteet
Luonnonolosuhteiden vaihtelut
Myrskyt ja erittäin huonot
ajokelit
Ilmailun henkilöluvat

Liikenteen
luvat

Rautateiden
turvallisuustodistukset ja
turvallisuusluvat
Tieliikenteen ajokortit
Ilma-alukset
Alukset ja veneet

Liikennekalusto
Tieliikenteen ajoneuvot

Tilastotunnusluvut
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Kaupan määräindeksi
Suomen bruttokansantuotteen arvo
Suomen bruttokansantuotteen vuosimuutos
Suomen tuonti, vienti ja kauppatase
Teollisuustuotanto päätoimialan mukaan
Kulkutapojen kuljetusintensiteetti
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot
Asumisen ja liikenteen osuus kotitalouksien kulutusmenoista
Kaupunkiseutujen, kaupunkimaisten kuntien ja muiden kuntien
nettomuutto
Taajama-alueiden asukastiheys
Taajama-alueiden osuus koko maan väestöstä, asunnoista ja
rakennuksista
Työssäkäynti asuinkunnassa ja pendelöinti
Työmatkojen keskimääräinen pituus
Työmatkojen matkasuorite
Työmatkoihin käytetty aika keskimäärin
Väestö iän mukaan vuoden lopussa
Väestöennuste iän mukaan
Väestöennuste suuralueittain
Henkilöliikenteen ja BKT:n kehitys Suomessa
Tavaraliikenteen ja BKT:n kehitys Suomessa
Jääpeitteen suurin laajuus Itämerellä
Vuoden keskilämpötila, Jyväskylä
Termisen talven pituus Jyväskylässä
Pakkaspäivien lukumäärä Jyväskylässä
Myrskypäivien määrä merellä
Erittäin huonon ajokelin varoitusvuorokaudet
Suomalaisten lentolupakirjojen haltijat
Harrasteilmailijat ilma-aluksen mukaan
Rautatieliikenteen harjoittajien turvallisuustodistukset
Rataverkon haltijoiden turvallisuusluvat
Voimassa olevat ajokortit
15 - 25-vuotiaat ajokortin haltijat
Ajokorttien määrä yli 64-vuotiailla
Suomessa rekisteröidyt ilma-alukset
Suomessa rekisteröity kauppalaivasto
Varsinainen kauppalaivasto
Varsinaisen kauppalaivaston alusten vetoisuus
Liikenteessä olevat ajoneuvot
Liikenteessä olevien henkilöautojen keski-ikä
Henkilöautojen ensirekisteröinnin haltijuuden perusteella
Henkilöautot käyttövoiman perusteella

Teemat

Osa-alueet

Indikaattorit

Väylienpidon rahoitus
Rahoitus

TALOUS

Julkisen liikenteen rahoitus

Väylienpidon
kustannusvastaavuus
Kustannukset, Logistiikkakustannukset ja
hinnoittelu ja kotitalouksien liikennemenot
verotus
Liikenteen haittakustannukset
Tieliikenteen verot

Liikenteen
yritystoiminta
kansantaloudessa

Liikenteen työllisyys ja
arvonlisäys

Merimiesten työllisyys

Tilastotunnusluvut
Valtion väylänpidon toteutunut määrärahojen käyttö (käypään
hintaan)
Valtion väylänpidon toteutunut määrärahojen käyttö (vuoden 2012
hinnoin)
Valtion perusväylänpidon määrärahojen käyttö sekä hoidon ja
ylläpidon kustannuskehitys
Valtion väylien kehittämisen määrärahojen käyttö ja maarakennuksen
kustannuskehitys
Julkisen liikenteen tuki rahoituslähteittäin
Julkisen liikenteen tuki liikennemuodoittain
Julkisen liikenteen tuki matkustajaa kohden
Julkisen liikenteen matkustajapaikkojen käyttö
Radanpidon kustannusvastaavuus
Rannikon kauppamerenkulun väylien kustannusvastaavuus
Saimaan kanavan lupamaksujen kustannusvastaavuus
Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta
Kotitalouksien kulutus liikenteeseen (käypään hintaan)
Liikenteen onnettomuus- ja päästökustannukset
Liikennemuotojen osuudet päästökustannuksista
Tieliikenteen verojen tuotto
Tieliikenteen verotulojen ja verotuskohteiden volyymi
Liikenteen ja televiestinnän työlliset
Liikenteen ja televiestinnän perushintaisen nettoarvonlisäyksen osuus
kaikista toimialoista
Liikennettä palvelevien toimialojen työlliset
Liikennettä palvelevien toimialojen perushintaisen nettoarvonlisäyksen
osuus kaikista toimialoista
Merimiesammateissa työskentelevien määrä
Merimiesammateissa tehdyt henkilötyövuodet
Merimiesten määrä aluksilla kesällä ja talvella

Teemat

Osa-alueet

Indikaattorit
Kansalaisten tyytyväisyys
liikennejärjestelmään

Tyytyväisyys
Liikennejärjestelmän
palvelukyky
elinkeinoelämän kannalta

Arvio Suomen logistiikan laadusta (LPI)

Keskimääräinen vuorokausiliikenne valta-, kanta- ja seututeillä
Tieliikenteen keskinopeus LAM-pisteillä
Henkilökaukoliikenteen täsmällisyys
Junaliikenteen täsmällisyys Lähiliikenteen täsmällisyys
Tavarajunien täsmällisyys
Tieliikenteen polttoaineiden keskihintoja
Juna- ja linja-automatkojen keskihintoja
Liikkumisen hinta
30 päivän matkakortin keskihinta pääkaupunkiseudulla
Eräiden liikenteen kulutushyödykkeiden hintojen kehitys
Täsmällisyys, hinta
Keskimääräinen aluskoko
ja kustannukset
Ulkomaan merikuljetusten Keskimääräinen lastikoko
kustannustehokkuus
Jäänmurron odotusaika keskimäärin
Ulkomaan alusliikenne
Kuormattujen tavaravaunujen akselipaino
Rautatiekuljetusten
Tavarajunien kuormausaste
kustannustehokkuus
Sähkö- ja dieselvetoinen tavarajunaliikenne
Kuorma-autojen kuormausaste
Tiekuljetusten
Kuorma-autojen kuormatilan täyttöaste
kustannustehokkuus
Tiekuljetusten liikennesuorite ja tyhjänä ajo
Suomalaisten liikkumisen tunnuslukuja
Matkaluku matkan tarkoituksen mukaan
Suomalaisten
liikkumistavat
Kulkumuotojen osuudet kotimaan matkoista
Kulkumuotojen osuudet kotimaan matkojen suoritteesta
Kotimaan henkilöliikenteen matkustajat
Joukkoliikenteen ja henkilöautoliikenteen osuudet kotimaan
Koti- ja ulkomaan
henkilöliikenteessä
henkilöliikenne
Kansainvälisen henkilöliikenteen matkustajat
Liikennemuodot
Kansainvälisen henkilöliikenteen kehitys
Suomen ulkomaankaupan tuontikuljetukset
Ulkomaan tavaraliikenne
Suomen ulkomaankaupan vientikuljetukset
Kotimaan tavaraliikenteen tonnit
Kotimaan tavaraliikenteen kuljetussuorite
Kotimaan tavaraliikenne
Liikennemuotojen osuudet tonneista
Liikennemuotojen osuudet suoritteesta
Sää- ja meripalveluiden toimitusvarmuus
Sääennusteet
Lämpötilaennusteiden osuvuus 1-5 vrk
Lentopaikkaennusteiden (TAF) laatu
Liikenteen palvelut
Kovan tuulen varoitusten osuvuus 1-2 vrk
Varoitukset
Tuuleen liittyvien LUOVA-tiedotteiden osuvuus
Tuuleen liittyvien LUOVA-tiedotteiden ennustettavuus
Suomen liikenneverkko
Rannikon vesiväylät kulkusyvyyden mukaan
Väylät ja niiden välityskyky
Valtion rataverkon ominaisuuksia
Väylät
Maanteiden pituus nopeusrajoituksen mukaan
Huonokuntoiset kauppamerenkulun väylät
Väylien kunto
Huonosta kunnosta johtuvat rataverkon nopeusrajoitukset
Tiet kuntoluokissa huono tai erittäin huono
Tieliikenne maanteillä

PALVELUTASO

Tilastotunnusluvut
Yleistyytyväisyys kaikkiin matkoihin
Tyytyväisyys työ- tai opiskelumatkoihin
Tyytyväisyys asuinseudun työ- tai opiskelumatkojen palvelutasoon
Tyytyväisyys pitkien (yli 100 km) työ- tai opiskelumatkojen
palvelutasoon
Yritysten tyytyväisyys kuljetustoimintoihin

Teemat

Osa-alueet

Ilmailun
turvallisuus

TURVALLISUUS

Merenkulun ja
veneilyn
turvallisuus

Rautatieliikenteen
turvallisuus

Tieliikenteen
turvallisuus

Indikaattorit

Tilastotunnusluvut
Onnettomuuksien määrä ilmailussa
Onnettomuudet ja vakavat Onnettomuuden todennäköisyys ilmailussa
vaaratilanteet
Vakavien vaaratilanteiden määrä ilmailussa
Vakavien vaaratilanteiden todennäköisyys ilmailussa
Ilmailun onnettomuuksissa Ilmailussa kuolleet
kuolleet
ilmailussa kuolleet (4 vuoden keskiarvo)
Merionnettomuudet Suomen aluevesillä ja pohjoisella Itämerellä
Suomalaisten varustamoiden merionnettomuudet
Merionnettomuudet
Hyvin vakavat merionnettomuudet ja suuronnettomuuden
vaaratilanteet
Kauppamerenkulun alusoperaatioissa menehtyneet
Vesiliikenteessä kuolleet
Vesiliikenneonnettomuuksissa kuolleet
Rautatieliikenteen merkittävät onnettomuudet
Rautatieliikenteen
Rautatieliikenteen merkittävät onnettomuudet junakilometriä kohden
onnettomuudet
Junaliikenteen onnettomuudet
Rautatieliikenteessä
Rautatieliikenteessä kuolleet
kuolleet ja vakavasti
Rautatieliikenteessä vakavasti loukkaantuneet
loukkaantuneet
Tieliikenteen onnettomuuksissa kuolleet
Tieliikenteessä kuolleet ja Tieliikenteen onnettomuuksissa loukkaantuneet
loukkaantuneet
Kohtaamisonnettomuuksissa kuolleet
Suistumisonnettomuuksissa kuolleet
Raskaan liikenteen osallisuus tieliikennekuolemissa
Ammattimaisen
tieliikenteen turvallisuus
Raskaan liikenteen keskinopeudet
Yksityisliikenteen osallisuus tieliikennekuolemissa
Rattijuoppojen osuus liikennevirassa
Henkilöautoliikenteen
Nopeusrajoitusta noudattavien henkilö- ja pakettiautojen osuus
turvallisuus
pääteillä
Turvavyön käyttöaste henkilö- ja pakettiautojen etupenkillä
Tieliikenteessä kuolleet suojaamattomat tienkäyttäjät
Suojaamattomien
tienkäyttäjien turvallisuus Tieliikenteessä loukkaantuneet suojaamattomat tienkäyttäjät
Tieliikenteessä kuolleet 15 - 24-vuotiaat
Nuoret kuljettajat
Tieliikenteessä loukkaantuneet 15 - 24-vuotiaat
tieliikenteessä
Tieliikenteessä loukkaantuneiden lukumäärä ikäryhmässä 15 - 24
Liikenteen
kasvihuonekaasupäästöt

YMPÄRISTÖ

Päästöt ilmaan
Liikenteen muut päästöt
ilmaan

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt (Tilastokeskuksen mukaan)
Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt (LIPASTO-laskentajärjestelmän
mukaan)
Suomen liikenteen hiilimonoksidipäästöt (CO)
Suomen liikenteen hiilivetypäästöt (HC)
Suomen liikenteen typenoksidipäästöt (NOx)
Suomen liikenteen hiukkaspäästöt (PM)

Päästöt veteen

Laittomat öljypäästöt
Itämerellä

Valvontalentotunnit ja havaitut öljypäästö HELCOM-alueella

Energiankulutus

Liikenteen energiankulutus

Liikenteen energiankulutus (LIPASTO-laskentajärjestelmän mukaan)
Liikenteen energiankulutuksen vuosimuutos

Liikenteen melulle
altistuneiden määrä

Melualueilla asuvien määrää koskevat arviot

Melulle
altistuminen

