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Miksi pitkäjänteisyyttä?
Pitkäjänteiset
rahoituspäätökset

Hankkeet
ennakoitavissa

Suurempia
kokonaisuuksia

Joustovaraa
toteutukseen

Vastataan
”asiakastarpeisiin”

Suunnitelmia vain
tarpeeseen

Kilpailuttamiseen
paremmat edellytykset

Resurssien käyttö
tasattavissa

Säästöt logistisessa
järjestelmässä

Laadukkaampia
suunnitelmia

Innovaatiot hankinnassa
ja toteutuksessa

Hankkeet etenevät
tehokkaasti

Vältetään
”pullonkaulat”

Jatkuvuus kannustaa
mvr-alaa kehittymään

Synergiat kaupunkiseuduilla

Maankäyttö tehostuu
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Tutkitut tienpidon
pitkäjänteistämisen keinot

Väylienpidon
budjetointi ja
toteutus

TUTKITUT
PITKÄJÄNTEISTÄMISKEINOT

Yhteysvälin
toteuttaminen
kokonaisuutena

Pienehköt, välittömästi
toteuttamiskelpoiset
kehittämistoimet

Yhteysvälikohtainen
sopimusvaltuus valtion
talousarviossa

Budjetoinnin
kehittäminen nykyjärjestelmän puitteissa

Erilaiset lainajärjestelyt

Väylänpidon
päätöksentekojärjestelmän uudistus

Kaupunkiseutujen
liikennejärjestelmien
toteutus

Kaupunkiseutujen
aiesopimusmenettelyn
jäntevöittäminen

Pääkaupunkiseudun
liikennerahasto

Pääkaupunkiseudun
aluetulli

Investointien budjetoinnin
kokonaisuudistus
valtiolla
Budjettitalouden
ulkopuoliset
rahastot
Tienkäyttömaksut

Erilaiset
lainajärjestelyt
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LIIKENNEVÄYLÄPÄÄTÖKSIIN PITKÄJÄNTEISYYTTÄ

A. Liikennepoliittinen
selonteko
(10 - 15 vuoden
suunnittelujänne,
päälinjaukset laajalla
poliittisella pohjalla)

Ratkaisumallit
D. Valtion budjetointijärjestelmän uudistus
(pääoma- ja käyttömenoille omat budjettinsa)

B. Välittömästi
toteutettavissa olevat toimet
(vuotuisen budjetoinnin ja
kirjanpidon yksinkertaistaminen jne.)

C. Paras mahdollinen
ratkaisu nykyjärjestelmän
puitteissa
(vaalikauden kehykset,
päätös ohjelmasta jne.)
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TYÖRYHMÄN JOHTOPÄÄTÖKSET
”Selontekomalli”






Lähtökohdat:
¾ liikenneinfrastruktuurin kehittämisen ja suunnittelun aikajänne on pitkä, 10 15 vuotta
¾ tarvitaan poliittisesti laajempipohjaisia ja sitovampia pitkän aikavälin
linjauksia
¾ tarvitaan enemmän joustonvaraa hankkeiden toteutukseen
¾ pienten askelten politiikka pitkäjänteistämisessä on kuljettu loppuu –
tarvitaan järjestelmämuutos
Työryhmän esitys ratkaisuksi: ”selontekomalli”
¾ perustuu liikennepoliittisiin selontekoihin, jotka laaditaan 10 - 15 vuoden
aikajänteelle
¾ eduskunnalle päättäjän rooli pitkän aikavälin linjauksissa
¾ budjetointia uudistetaan niin, että hallinnollinen kitka vähenee ja
väylävirastot (esim. Tiehallinto) voivat keskittyä hankkeiden tehokkaaseen
toteutukseen
Päätös uudistuksesta seuraavan hallituksen ohjelmaneuvotteluissa
¾ otettava kantaa hallituskauden liikenneinvestointien volyymiin
¾ LVM:n, VM:n ja eduskunnan hyväksyttävä uusi pitkäjänteinen toimintatapa
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Eduskunta

Hallitus /
liikenne- ja
viestintäministeriö

Väylävirastot
(esim. Tiehallinto)

1. Selvitys liikennepolitiikan näkymistä
(”Liikenne 2030”)
2. Hallitusohjelmaan
linjaus liikennerahoituksesta

INVESTOINTIOHJELMAN
LAADINTA
SELONTEKOMALLISSA

4. Eduskunnan kanta
(mietinnöt,
kuulemiset jne.)

3. Liikennepoliittinen
selonteko
5. LVM vahvistaa
investointiohjelman
10 - 15 vuodeksi

8. Eduskunnan kanta
(mietinnöt,
kuulemiset jne.)

7. Valtiontalouden
rahoituskehykset
v. 2009 - 2012

10. Eduskunnan päätös
(investointiohjelman
rahoitus, lausumat)

9. Talousarvio v. 2009
(valtuusesitys vuosien
2009 - 12 ohjelmalle)
11. LVM vahvistaa
v. 2009 - 2012 alkavat
investoinnit

Uusi hallituskausi alkaa
v. 2007
6. Ohjelmassa olevien
investointien
suunnittelu voi alkaa

v. 2008

12. v. 2009 - 2012
investointien
valmistelu voi alkaa
v. 2009 - 2010

14. LVM tarkistaa
tarvittaessa
investointiohjelmaa

13. Raportit
investointiohjelman
toteutumisesta
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TYÖRYHMÄN MUUT EHDOTUKSET
1.

Eräät pienet budjettitekniikkaan liittyvät ehdotukset (mm.
valtuuskirjanpidon yksinkertaistaminen, elinkaarihankkeiden kehysmenettelyn
uudistus ja arvonlisäverokäytäntö kunnan osallistuessa valtion
liikennehankkeisiin) VM ottaa huomioon valmisteltaessa kehys-, talousarvio- ja
kirjanpitojärjestelmien osittaisia ja kokonaisuudistuksia.

2.

Kehitettävä malleja, joilla edistetään eri osapuolten sitoutumista
kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmiin sekä tiettyjen pitkien
yhteysvälien toteuttamista yhtenä kokonaisuutena.

3.

Liikenne- ja viestintäministeriön elinkaarimallityöryhmän johdolla tulee
selvittää, kuinka rahoitusmuotoihin liittyvää osaamista voidaan pitkäjänteisesti
kehittää ja ylläpitää esim. elinkaarihankkeiden osalta ja millaisia
innovatiivisia käyttötapoja on kehitettävissä eräille työryhmän
tarkastelemille rahoituskonsepteille (esim. tieobligaatiolaina ja
innovatiivinen projektirahoitus).

4.

Työryhmän käyttämää tarkasteluajanjaksoa pitemmällä aikavälillä ns.
aiheuttajaperusteiset tienkäyttömaksut yleistyvät EU:ssa. Liikenne- ja
viestintäministeriön on hyvä seurata kehitystä tältä osin sekä kattavien ja
monipuolisten selvitysten pohjalta arvioida tienkäyttömaksujen sopivuutta
liikennepolitiikan työkaluksi.
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