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Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittanut tarkastussuunnitelmaansa sisältyneen väylähankkeiden yhteiskuntataloudellisia kannattavuus
laskelmia koskeneen tarkastuksen. Tarkastus on tehty tarkastusviraston
tuloksellisuustarkastuksesta antaman ohjeen mukaisesti.
Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastuskertomuksen, joka lähetetään liikenne- ja viestintäministeriölle ja Liikennevirastolle
sekä tiedoksi eduskunnan tarkastusvaliokunnalle, v altiovarainministeriölle
ja valtiovarain controller -toiminnolle.
Ennen tarkastuskertomuksen antamista liikenne- ja viestintäministeriöllä
ja Liikennevirastolla on ollut mahdollisuus varmistaa, ettei kertomukseen
sisälly asiavirheitä, sekä lausua näkemyksensä siinä esitetyistä tarkastus
viraston kannanotoista.
Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna 2019.
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Tarkastusviraston kannanotot

Liikennepolitiikka ja liikennejärjestelmän toimivuus on monissa valtion
hallinnon strategia-asiakirjoissa tunnistettu tärkeäksi kilpailukyvyn ja
talouskasvun edellytykseksi. Tämä tarkastus kuuluu liikennepolitiikan keinoja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisen tukena koskevaan
kahden tarkastuksen kokonaisuuteen. Tarkastuskokonaisuuden tavoitteena
on selvittää, miten liikennehallinnon merkittävien elinkeinoelämää t ukevien
toimien talousvaikutusten arviointia ja hallintaa voitaisiin kehittää. Tämän
tarkastuksen pääasiallisina kohteina olivat valtion suurten ja keskikokoisten
väylähankkeiden kannattavuuslaskelmat sekä kannattavuuden hallinta
käytännöt. Tavoitteena oli varmistua siitä, että hankearviointiohjeita on kehitetty tarkoituksenmukaisesti ja annettua ohjeistusta on noudatettu tarkastetuissa hankearvioinneissa.

Liikennevirasto on aktiivisesti laatinut ja päivittänyt väylähankkeiden
hankearviointiohjeita
Liikennevirasto on viime vuosina laatinut systemaattisia väylähankkeiden
hankearviointiohjeita ja päivittänyt niitä aika ajoin. Ohjeissa on seurattu
kansainvälisiä käytäntöjä ja niiden kehitystä. Ohjeiden perusteella tehtyjen hyöty-kustannuslaskelmien tuloksia on käytetty osassa valtion talousarvioissa nimettyjen väylähankkeiden toteuttamisesityksistä kertomassa
näiden hankkeiden yhteiskuntataloudellisesta kannattavuudesta. Menettely on parantanut päätöksenteon tietopohjaa.

Hankearvioinnin ohjeita voidaan edelleen kehittää
Väylähankearviointia on viime aikoina pyritty kehittämään siten, että siinä
otettaisiin entistä paremmin huomioon esimerkiksi laaja-alaiset yhteiskunta
taloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden uudet k
 ommunikaatio- ja
liikkumistavat. Tarkastuksen perusteella jatkossa olisi hyvä lisätä tietämystä siitä, missä määrin väylähankkeista eri varallisuuspiireille, kuten
kuljetuspalveluja tuottaville yrityksille ja kuljetuspalvelujen tarvitsijoille,
aiheutuvat välittömät taloudelliset hyödyt voidaan laskea hyödyiksi myös
koko yhteiskunnan kannalta. Väylähankkeiden yhteiskuntataloudellista
kannattavuusarviointia sivuavana ja kannattavuuden hallintaan liittyvänä
kehittämiskohteena on tärkeätä myös hyötyjä maksaa -mallin edelleen kehittäminen, mallintaminen ja ohjeistaminen.
Hankearvioinnin käytännön ongelmana on, että yhteiskuntataloudellista kannattavuusselvitystä joudutaan usein rajaamaan ja yksinkertaistamaan
arviointiin käytettävissä olevan ajan, kustannusten ja joidenkin vaikutusten
epävarmuuden vuoksi. Tämä voi vähentää selvityksen luotettavuutta tai antaa liian kapean kuvan kannattavuudesta.
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Hankearvioissa ennakoidun liikenteen toteutumisen
seurantakäytäntöjä voisi parantaa
Liikennevirastolla ei ole hankearviointien systemaattista laadunvarmistus
menettelyä. Suomessa on myös vähän hankearviointeihin perehtyneitä
liikenne-ekonomisteja. Tämä lisää yhteiskuntataloudellisten kannattavuusarvioiden luotettavuusriskejä.
Hankearvioiden hyöty-kustannussuhteiden toteutumiseen vaikuttavat
paljon laskelmissa ennakoidut liikenteen koostumus ja liikennemäärät. Tarkastuksessa havaittiin, että ennakoidun liikenteen toteutumisen seuranta ei
ole Liikennevirastossa yhtä kattavaa ja kehittynyttä kuin esimerkiksi hankkeiden kustannusten toteutumisen seuranta.
Nykyistä kattavampi seuranta parantaisi kuvaa hankkeiden suunnitteluvaiheessa tehtävien arvioiden osuvuudesta. Seurantatietoja voitaisiin käyttää myös uusien väylähankkeiden hankearviointien laadun varmistamisessa
ja parantamisessa. Liikenne-ennusteiden osuvuuden kattava jälkiseuranta
voisi muutenkin pienentää riskiä liian optimistisista ennusteista ja edelleen
riskiä valtion hukkainvestoinneista.

Liikennehallinnon hankearviointiohjeita oli noudatettu tarkastetuissa
hankearvioinneissa
Tarkastuksessa käytiin yksityiskohtaisesti läpi neljän pääasiassa elinkeinoelämän kuljetusten toimintaedellytyksiä tukevan tai tehokkuutta parantavan väylähankkeen hankearvioinnit. Nämä arvioinnit oli tehty uusien,
vuonna 2011 julkaistujen hankearvioinnin yleisohjeiden käyttöönoton jälkeen. Tarkastuksessa havaittiin, että arvioinnit oli tehty yleisesti ottaen ohjeiden mukaisesti. Tarkastellut hankkeet olivat luonteeltaan ja vaikutuksiltaan melko selväpiirteisiä ja yksinkertaisia olemassa olevien liikenneväylien
tasonparannuksia.
Näiden hankkeiden hyöty-kustannuslaskelmissa valtaosa hyödyistä on
ollut tavarajunien liikennöintikustannus- ja merikuljetusten aluskustannus
säästöjä. Tämä viittaa siihen, että liikenteenharjoittajien etu on hyötykustannuslaskelmissa otettu hyvin huomioon väylähankkeiden muihin
vaikutuksiin verrattuna. Ei ole kuitenkaan tarkkaa tietoa, mikä osuus
kuljetuspalvelujen tarjoajien hyödystä siirtyy kuljetuspalveluja tarvitseville ja edelleen yhteiskunnalle.

Läheskään kaikista toteutettavaksi päätetyistä väylähankkeista ei ole
tehty ohjeiden mukaista hankearviointia
Ohjeiden mukaisten hankearviointien tekeminen ei ole lakisääteinen vaatimus. Tarkastuksessa havaittiin, että uusien hankearviointiohjeiden antami-
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sen jälkeen eduskunta on päättänyt useiden valtion talousarvioissa nimettyjen uusien valtion väylähankkeiden toteuttamisesta ilman ohjeiden tai
minkään muunkaan systemaattisen ajatusmallin mukaista hankearviointia.
Näiden hankkeiden esitettyjen toteuttamisperustelujen pohjalta on siten
vaikea arvioida, ovatko valituksi tulleet hankkeet yhteiskuntataloudellisesti
kannattavimpia.

Tarkastusviraston suositukset
1.

2.

Liikennehallinnon tulisi tehdä arvioinnit kaikkien talousarvioissa nimettyjen valtion väylähankkeiden yhteiskuntataloudellisesta kannattavuudesta yleisesti hyväksytyillä systemaattisilla malleilla. Jos mallin
perusteella yhteiskuntataloudellisesti kannattamattomaksi arvioidusta väylähankkeesta tehdään toteuttamispäätös, se tulisi perustella selkeästi ja läpinäkyvästi.
Liikenneviraston tulisi seurata väylähankkeiden yhteiskuntataloudellisten kannattavuusarvioiden toteutumista tähänastista kattavammin.
Tämä parantaisi kuvaa hankkeiden suunnitteluvaiheessa tehtävien arvioiden luotettavuudesta ja pienentäisi riskiä, että valtion investointi
valuu hukkaan.
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1

Mitä tarkastettiin

Tarkastusvirastossa käynnistyi helmikuussa 2015 kaksi tarkastusta, jotka kohdistuivat liikennepoliittisten keinojen käyttöön elinkeinoelämän
toimintaedellytysten kehittämisessä.
Tämän tarkastuksen kohteina olivat valtion väylähankkeiden kannat
tavuuslaskelmat sekä kannattavuuden hallinta. Väylähankkeilla on merkittävä taloudellinen vaikutus elinkeinoelämän t oimintaedellytyksiin ja kuljetus
kustannuksiin. Elinkeinoelämän logistiikkakustannukset olivat vuonna
2013 noin 38 miljardia euroa. Kuljetuskustannukset ovat osa logistiikka
kustannuksia, ja niiden osuus oli noin 12 miljardia euroa. Myös liikenteeseen itsessään liittyy kansantaloudellisesti merkittävää yritystoimintaa.
Toisen tarkastuksen kohteena oli vuonna 2013 annetun, raskaan liikenteen suurimpia sallittuja mittoja ja massoja korottaneen valtioneuvoston
asetuksen muutoksen tietoperusta. Asetusmuutoksella on ollut merkittäviä
vaikutuksia kotimaisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.
Tämän tarkastuksen päähuomio on käytännössä kustannuksiltaan suurissa ja keskikokoisissa väylien kehittämishankkeissa (muutaman miljoonan euron hankkeista yli miljardin euron hankkeisiin). Hankekohtainen
tarkastus on rajattu sellaisiin pääasiassa elinkeinoelämän kuljetuksia palveleviin väylähankkeisiin, joiden hankearviointi on tehty vuonna 2011 julkaistun liikennehankkeiden arvioinnin yleisohjeen mukaisesti.
Edellä mainituin kriteerein oli tehty tarkastusajankohtaan mennessä
neljä hankearviointia:
–– Vuosaaren meriväylän syventämisen kannattavuusarviointi
–– Kokkolan meriväylän hankearviointi
–– Riihimäen kolmioraiteen ratasuunnitelman hankearviointi
–– Hyvinkää–Hanko-radan sähköistyksen yhteiskuntataloudellisen
kannattavuuden arviointi.
Hankkeet olivat tarkastuksen alussa suunnitteluvaiheessa, joten niistä ei ollut vielä toteutumatietoja. Hankearvioissa ilmoitetut kustannus
arviot olivat yhteensä 144,63 miljoonaa euroa (luvussa ei ole mukana hankkeiden rakennusajan laskennallista korkoa, Vuosaaren hanke vuoden 2008
kustannustasossa, muut vuoden 2013 kustannustasossa). Vertailun vuoksi
todettakoon, että valtion talousarvion momenttien 31.10.77–79 määrärahoilla on rahoitettu väylien kehittämishankkeita viime vuosina noin 500–600
miljoonalla eurolla vuodessa1. Väylien pitkävaikutteisia investointiluonteisia toimenpiteitä ja hankkeita on rahoitettu myös niin sanotun perusväylänpidon momentin 31.10.20 määrärahoilla (esim. ylläpito 300–400 miljoonaa euroa vuodessa ja parantaminen noin 100 miljoonaa euroa vuodessa).
Tarkastuksessa on arvioitu liikennehallinnon uusia, vuonna 2011 ja sen
jälkeen annettuja hankearviointiohjeita2 ja niiden noudattamista edellä mainittujen hankkeiden hankearvioissa.
Tarkastuksessa selvitettiin myös yleisiä valtion väylähankkeiden kannattavuuden viimeaikaisia hallintakäytäntöjä liikennehallinnossa, koska
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukeville väylähankkeille ei ole omia
erityiskäytäntöjä. Tähän valintaan vaikutti myös se, että vuonna 2010 tehdyssä tarkastuksessa3 oli havaittu parannettavaa hankearviointikäytännöissä.
Näin saatiin myös kattavampi kuva kannattavuushallinnan yleisestä kehityksestä.
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2

Miten hankearviointia koskevat
ohjeet ovat muuttuneet ja ovatko
perustelut riittäviä?

Valtion liikennehallinnossa on suuria ja keskikokoisia väylähankkeita varten
hankearviointiohjeita, joita on päivitetty muutaman vuoden välein. Hanke
arviointiohjeiden avulla eri hankkeiden yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden kuvausten systemaattisuus ja vertailukelpoisuus ovat parantuneet.
Uusissa hankearviointiohjeissa on pyritty laajentamaan hankearviointia
ja päivittämään hyöty-kustannuslaskentamenettelyjä. Elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä tukeville väylähankkeille ei ole omia erityissäädöksiä tai erityisohjeita.
Hankearviointiohjeiden muutosten perusteluista ei ole olennaista huomautettavaa. Väylähankkeen yhteiskuntataloudellista kannattavuusarviointia joudutaan sen hallitsemiseksi sekä resurssien niukkuuden vuoksi usein
yksinkertaistamaan. Hyöty-kustannuslaskentaa voidaan käyttää useimmissa väylänpidon hankearvioinneissa.

2.1 Uusissa hankearviointiohjeissa on
päivitetty hyöty‑kustannuslaskenta
menettelyjä
Valtion talousarviotalouden piirissä olevien suurten ja keskikokoisten
liikenneväyläinvestointien hankearviointiohjeet koostuvat yhdestä yleis
ohjeesta ja kolmesta liikennemuotokohtaisesta tarkentavasta ohjeesta.
Näiden ohjeiden rinnalla on erillinen hankkeiden ympäristövaikutusten
arviointimenettely, joka perustuu lakiin (468/1994) ja asetukseen (713/2006).
Yleisohjeen mukaisen hankkeen arvioinnin ja hankkeen ympäristö
vaikutusten arvioinnin ei ole tarkoitus korvata vaan täydentää toisiaan.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei käsitellä tässä tarkemmin.
Yleisohjeen tarkoitus on tehdä eri hankkeiden arvioinnit mahdollisimman yhdenmukaisiksi, jotta niiden ja niiden tulosten keskinäinen vertailu
olisi mahdollista. Eri liikennemuotoja koskevien hankkeiden on katsottu
poikkeavan ominaisuuksiltaan ja vaikutuksiltaan niin paljon toisistaan, että
on laadittu myös yleisohjetta yksityiskohtaisempi liikennemuotokohtainen
ohjeistus. Liikennemuotokohtaiset ohjeet noudattavat yleisohjeessa esitettyjä periaatteita.
Uuden yleisohjeen mukaan sitä on muokattu ottaen huomioon uusin tutkimustieto, liikenneväylien hankearvioinnin kansainväliset ohjeet sekä kotimaiset kokemukset, tarpeet ja suositukset.

Suurten ja keskikokoisten
väylähankkeiden arvioinnista on
annettu yksi yleisohje ja kolme
liikennemuotokohtaista ohjetta
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Uuden hankearvioinnin yleisohjeen mukaan aiempaan yleisohjeeseen
verrattuna merkittävimmät muutokset ovat seuraavat:
1. Ohjeen kattavuus
–– yleisohjeen kattavuus laajennetaan myös isoihin korvausinvestointeihin
–– isoista uus- ja laajennusinvestoinneista on pääsääntöisesti suunniteltava ja arvioitava kevennetty suunnitteluvaihtoehto (0++)
–– hankearvioinnin osana esitetään seurannan ja jälkiarvioinnin suun‑
nitelma
–– hankkeen vaikuttavuuden arvioinnilta edellytetään yhdenmukaista
menetelmää ja esittämistapaa.
2.
––

––
––
––
––

––
––

Kannattavuuslaskelma ja laskenta-arvot
investointikustannus eritellään teknistaloudellisen pitoajan mu‑
kaan ja jäännösarvo määritetään hankkeen osien pitoaikojen mu‑
kaisesti (ilman 25 %:n kattoa)
suunnittelukustannukset arvioidaan ja otetaan huomioon
investointikustannuksissa käytetään samaa hintatasoa kuin
yksikköarvoissa
rakentamisen aikaiset vaikutukset arvioidaan ja otetaan huomioon
arvioinnissa
aika-, onnettomuus-, päästö- ja melukustannusten yksikköhintaa
kasvatetaan laskenta-aikana 1,5 % vuodessa perusvuoden hinta
tasosta
diskonttokorko on 4 % (aiemmin 5 %)
rahamääräisten käyttäjähyötyjen (ajoneuvokustannukset, kuljetusja matkakustannukset) arvottamisessa käytetään verot ja maksut
sisältäviä hintoja ja käyttäjähyötyjen muutoksiin sisältyvä vero- ja
maksutulojen muutos otetaan huomioon.

Uuden yleisohjeen laatimisen jälkeen on uusittu liikennemuotokohtaisista ohjeista tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden arviointiohjeet, jotka on julkaistu erillisinä raportteina. Tässä ei selosteta yksityiskohtaisesti kaikkia
ohjeiden muutoksia ja niiden perusteluja. Uusiin ohjeisiin tehdyistä muutoksista ei ole olennaista huomautettavaa.

2.2 Ohjeet ovat linjassa säädösten kanssa
Tarkastuksessa havaittiin, että väylähankkeiden kannattavuusarviointiin liittyviä asioita on edelleen käsitelty säädöksissä samaan tapaan kuin tarkastusviraston vuonna 2010 valmistuneen tarkastuksen4 aikaan (Väylähankkeiden
toteuttamisen perustelut). Säädöksissä on määritelty melko yleispiirteisesti hankkeilta edellytetyt taloudellisten vaikutusten selvitykset. Valtion väylien suurten ja keskikokoisten hankkeiden arviointiohjeistuksessa käytetyn
hyöty-kustannuslaskennan ja vaikuttavuuden arvioinnin voi arvioida täyttävän säädöksissä esitetyt vaatimukset.
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Säädöksissä ei ole määritelty sitä, millaisissa väylähankkeissa ja missä
vaiheessa on tehtävä erityinen hankkeen kannattavuusarviointi. On huomattava, että liikennehallinnon väylähankkeiden yksityiskohtainen arviointi
ohjeistus on tarkoitettu noudatettavaksi vain suurissa ja keskikokoisissa
valtion väylähankkeissa. Suuria ja keskikokoisia väylähankkeita on lukumääräisesti vähemmän kuin pieniä väylähankkeita, mutta niihin on viime
vuosina käytetty yhteenlaskettuna enemmän väylänpitovaroja kuin pieniin
investointiluonteisiin väylänpitohankkeisiin.

Suurten ja keskikokoisten
väylähankkeiden arviointiohjeistus
täyttää säädöksissä
esitetyt vaatimukset

2.3 Hyöty-kustannuslaskentaohjeet
pohjautuvat yleisiin investointianalyysin
periaatteisiin
Valtion väylähankkeiden arviointiohjeiden mukaan hyöty-kustannus
laskelma on osa hankearviointia. Hyöty-kustannuslaskelman teoreettisia
ja käytännöllisiä perusteita ja ajatusmalleja on käsitelty eri julkaisuissa5.
On huomattava, että hyöty-kustannuslaskenta on vain yksi monista taloudellisista arviointimenetelmistä. Kaikissa arviointimenetelmissä on hyviä
ja huonoja puolia.

Hankearviointiin sisältyvä
hyöty-kustannuslaskenta
on yksi taloudellisista
arviointimenetelmistä

Vuotuiset tuotot
Jäännösarvo
Tuottojen
nykyarvo

Kustannusten
nykyarvo
Vuotuiset kustannukset
Hankintamenot

Kuvio 1: Liike-elämän investointilaskelmiin kuuluvan nykyarvomenetelmän
laskentakaavio Liike-elämän matematiikkaa -julkaisussa6

Valtion väylähankkeiden hyöty-kustannuslaskelma ja yksityisen sektorin investointianalyyseissä käytetty nykyarvomenetelmä ovat samankaltaisia. Valtion väylähankkeiden yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden arvioinnissa otetaan kuitenkin huomioon hankkeesta aiheutuvia hyötyjä ja
haittoja laajemmin kuin yksityisen sektorin investointihankkeissa. Tällöin
kaikille hankkeen hyöty- ja haittavaikutuksille ei ole olemassa markkina
hintoja, vaan ne joudutaan arvottamaan muulla tavoin. Lisäksi joitakin hyötyjä ja haittoja on niin vaikea muuttaa rahamääräisiksi, että ne täytyy ottaa
huomioon laskelman ulkopuolisina tekijöinä.
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Investoinnit

Hyödyt diskontattuna

Nettohyödyt

Jäännösarvo

Kuvio 2: Väylähankkeiden hyötykustannuslaskelman laskentakaavio Tiehallinnon esit‑
teessä7

Hyöty-kustannuslaskelmassa tehdään muitakin yksinkertaistuksia ja
oletuksia, jotka eivät ole välttämättä ainoita oikeita vaihtoehtoja erilaisten
ilmiöiden ja vaikutusten kuvaamiseen, arvottamiseen ja vertailemiseen.
Puutteistaan huolimatta hyöty-kustannuslaskelmaa voidaan pitää käyttökelpoisena tapana parantaa päätöksenteon laatua, koska se tuo systemaattisesti esiin eri vaihtoehtojen todennäköiset taloudelliset seuraukset.

2.4 Hankearviointiohjeen soveltamisala
ja soveltamiskäytäntö eroavat hieman
toisistaan
Vuonna 2011 julkaistiin uusi liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje, joka
korvasi aiemman ohjeen. Vastuu ohjeistuksen laatimisesta oli tuolloin siirtynyt liikenne- ja viestintäministeriöltä Liikennevirastolle, mutta ministeriö oli hyväksynyt ohjeen. Uusien yleisohjeiden mukaan niiden periaatteita tulee noudattaa kaikissa Liikenneviraston ja ELY-keskusten laatimissa
liikenneväyläinvestointien hankearvioinneissa, joille esitetään rahoitusta valtion talousarviosta. Kuten aikaisemminkin, varsinaista euromääräistä rajaa ei ole asetettu.
Liikenne- ja viestintäministeriö on tarkastuksen aikana esittänyt ohjeissa esitetystä soveltamisalasta ja esitettävästä hyöty-kustannussuhteesta hieman erilaisen soveltamiskäytännön, jota se on ilmoittanut hallinnonalalla
noudatettavan. Jäljempänä luvussa 6 on myös tarkastushavaintoja tästä.
Tarkastuksessa havaittiin, että yleisohjeissa ei ole esitetty ohjeen soveltamiselle liikenneväyläinvestoinnin suuruusrajaa tai investoinnin
rahoitustavalle talousarvion määräraharajausta. Ministeriön mukaan yleis
periaatteena on kuitenkin, että hankearviointiohjeita noudatetaan ja nii-
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Hyöty-kustannuslaskentaa
voidaan pitää käyttökelpoisena
arviointimenetelmänä

den mukainen hankearvio tehdään kehittämishankkeista, jotka rahoitetaan
investointimomenteilta 31.10.77–79.
Ministeriön mukaan hankkeelle laskettava hyöty-kustannussuhde on
yksi tapa arvioida hanketta. Hyöty-kustannussuhteen laskeminen ei ole
kuitenkaan lakisääteinen vaatimus, ja hankkeista voidaan päättää poliittisesti ilman hyöty-kustannuslaskelmaa tai jos hankkeen hyöty-kustannus
suhde on alle yhden. Kyse voi tällöin olla esimerkiksi elinkeinopoliittisesti
tärkeinä pidetyistä tai tietyn alueen rakennemuutoksen vuoksi priorisoiduista toimenpiteistä.

Hyöty-kustannuslaskenta ei
ole lakisääteinen vaatimus

2.5 Uusissa ohjeissa valittu korkotaso on
kohtuullinen
Yksi hyöty-kustannuslaskelman lopputulokseen suuresti vaikuttava tekijä on
valittu korkotaso. Uuden yleisohjeen mukaan diskonttokorko on 4 %, kun se
oli aiemmin 5 % (lokakuussa 2015 ohjeisiin tehdyn päivityksen jälkeen diskonttokorko on 3,5 %). Liikennevirasto on tarkastuskertomusluonnoksesta
antamassaan lausunnossa ilmoittanut, että diskonttokorkoa tullaan päivittämään määritetyn laskentasäännön mukaisesti hankearvioinnin yksikköarvojen päivittämisen yhteydessä noin viiden vuoden välein.

Tarkastuksessa arvioitiin uuden yleisohjeen laskentakoron muutosta
kirjallisuudessa käsitellyn yhteiskunnallisen aikapreferenssin kannalta.
Tämän aikapreferenssin lähtökohtana on todellisuutta vastaava oletus,
että yhteiskunta ja yksittäinen ihminen asettavat rahamäärän arvosta‑
misessa etusijalle nykyhetkellä realisoituvan rahamäärän tulevaisuudes‑
sa realisoituvaan rahamäärään verrattuna. Eri ajankohtien rahamäärät
tehdään yhteismitallisiksi matemaattisesti laskentakoron avulla. Kirjal‑
lisuudessa pidetään yhteiskunnallista aikapreferenssiä ilmentävää las‑
kentakorkoa markkinakorkoa alhaisempana ainakin seuraavista syistä8:
–– yksilön elinikä on lyhyempi kuin yhteiskunnan
–– huomioon otetaan tulevat sukupolvet
–– yksilö käyttäytyy yhteisön jäsenenä toisin kuin yksilönä
–– yhteiskunnan hankkeella on välillisiä vaikutuksia
–– riskit hajautuvat yhteisön lukuisten hankkeiden johdosta
–– tarkasteltavien hankkeiden luonne.

Tarkasteltaessa yhteiskunnallisen aikapreferenssikäsityksen toteutumista hankearviointiohjeissa havaitaan, että nykyinen markkinakorkotaso on
ollut vuodesta 2009 lähtien alhaisempi kuin ohjeissa valittu laskentakorko
4 % (markkinakorkotasoa kuvaavat tässä 1 kk:n, 3 kk:n ja 12 kk:n euribor-
korot sekä valtion 5 ja 10 vuoden obligaatiokorot). Viime aikoina yhden kuukauden euribor-korko on ollut jopa negatiivinen.
Edellä mainituilla periaatteilla yhteiskunnallista aikapreferenssiä kuvaavan laskentakoron tulisi olla hankearviointiohjeissa paljon alhaisempi kuin
4 %. Laskentakoron suuri alentaminen aiheuttaisi kuitenkin tulevaisuudessa
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toteutuvien hyötyjen sekä suurten ja kalliiden alkuinvestointien suosimisen
automaattista ja olennaista kasvamista väylähankkeissa, mikäli hankkeiden
toteuttamispäätökset tehtäisiin tällaisten hyöty-kustannuslaskelmien tulosten perusteella. Tällainen liikenneväyläinvestointien arvostamisen muutos
on olennainen eikä ota huomioon esimerkiksi liikennetarpeiden mahdollista
muuttumista ja markkinakorkotason mahdollista nousua tulevaisuudessa.

Hyödyn diskonttaus
5 % korolla nykyhetkeen

1 000
231
Hyödyn
nykyarvo

Aika

Hyödyn oletettu arvo
30 vuoden kuluttua

Hyödyn diskonttaus
4 % korolla nykyhetkeen

1 000

308
Hyödyn
nykyarvo

Aika

Hyödyn oletettu arvo
30 vuoden kuluttua

Kuvio 3: Tulevaisuuden esimerkkihyödyn nykyarvon kasvaminen alennettaessa diskont‑
tokorkoa viidestä prosentista neljään prosenttiin

Kirjallisuudessa ei osoiteta jotain tiettyä korkotasoa ehdottoman o
 ikeaksi
kuvaamaan yhteiskunnallista aikapreferenssiä. Tähän asti yhteiskunta
taloudellisissa kannattavuuslaskelmissa hyväksyttävänä laskentakorkona
on pidetty useimmiten 4–6 %:a. Laskentakorkoa ei ole nostettu, vaikka
markkinakorkotaso on ollut välillä paljon tätä korkeammalla tasolla. Tärkeänä on pidetty myös laskelmien yhteydessä tehtävää herkkyystarkastelua eri korkotasoilla.
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3

Onko ohjeistetut muutokset
toteutettu ja millaisia vaikutuksia
muutoksilla on entiseen käytäntöön
verrattuna?

Tarkastuksessa käytiin läpi hankearviot neljästä väylähankkeesta: Vuosaaren
ja Kokkolan meriväylien syventämisen hankearviot sekä Riihimäen kolmioraiteen ja Hyvinkää–Hanko-radan sähköistyksen hankearviot. Hankearviot
olivat yleisesti ottaen uusien hankearviointiohjeiden mukaisia. Hanke
arviointiohjeiden noudattamisen voi katsoa luovan riittävän tietoperustan
yksittäisten väylähankkeiden toteuttamispäätösten harkintaan sekä tukevan
osaltaan hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista liikennehallinnossa.
Liikennöinti- ja aluskustannussäästöt muodostavat valtaosan yksityiskohtaisesti tarkasteltujen neljän hankkeen laskennallisista hyödyistä. Tarkastuksen perusteella Liikennevirastolla ei ole hankearviointien systemaattista laadunvarmistusmenettelyä.

3.1 Hankearvioinnit olivat yleisesti ottaen
ohjeiden mukaisia
Tarkastuksessa perehdyttiin neljän sellaisen hankkeen hankearviointeihin,
joiden pääasiallisena tarkoituksena on parantaa elinkeinoelämän kuljetusedellytyksiä. Hankearvioihin sisältyi:
–– Vuosaaren meriväylän syventämisen kannattavuusarviointi
–– Kokkolan meriväylän hankearviointi
–– Riihimäen kolmioraiteen ratasuunnitelman hankearviointi
–– Hyvinkää–Hanko-radan sähköistyksen yhteiskuntataloudellisen
kannattavuuden arviointi
Tarkastuksessa selvitettiin uusien ohjeiden sisältämien muutosten toteuttamista hankearvioinneissa käymällä läpi hankearviointiraportteja. Samalla tarkasteltiin myös niiden ohjeiden kohtien noudattamista, joissa ei
ollut tapahtunut muutoksia. Lisäksi selvitettiin hankearviointien laadunvarmistuskäytäntöä liikennehallinnossa.
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Hankearvioinnin yleisohjeiden mukaan hankearviointiraportin rakenne
sisältää pääsääntöisesti seuraavat osat:
1. Lähtökohtien kuvaus
a. hanke
b. vertailuasetelma
c. liikenne-ennuste
2.
a.
b.

Vaikutusten kuvaus
vaikutusten ja mittareiden valinta
suunnittelu- ja tavoitearvot

3.
a.
b.
c.
d.

Vaikutusten arviointi
vaikuttavuuden arviointi
kannattavuuslaskelma
toteutettavuuden arviointi
päätelmät

4.

Seurannan ja jälkiarvioinnin suunnitelma

5.
a.

Dokumentointi ja laadunvarmistus
dokumentin sisältö ja saatavuus.

Neljän hankearviointiraportin9 sisällön rakenne vaihtelee niiden otsikoiden mukaisesti hieman eikä aina noudata ohjeissa käsiteltyjen asioiden
mukaista rakennetta. Missään näistä hankkeista ei ole ohjeen mukaista vaikuttavuuden arviointia.
Tässä on kuitenkin otettava huomioon, että nämä neljä hanketta olivat
luonteeltaan olemassa olevien liikenneväylien melko yksinkertaisia tasonparannuksia, joiden yhteiskunnalliset vaikutukset arvioitiin melko suppeiksi. Niinpä laajan, vaikuttavuusarvioinnin käsittävän arvioinnin tekemistä ei
voida pitää tällaisissa hankkeissa välttämättömänä tai tarpeellisena, kun otetaan huomioon vaikuttavuusarvioinnin todennäköiset konkreettiset hyödyt
ja vaikuttavuusarvioinnin laatimisen lisäkustannukset.
Kaksi läpikäydyistä hankearvioista oli satamiin johtavien valtion hallinnoimien meriväylien ja kuntien satamien hallinnoimien satama-altaiden
syventämishankkeita. Liikenneviraston mukaan hyöty-kustannussuhde kattaa riittävän hyvin meriväylähankkeiden tuottamat hyödyt eikä meriväylä
hankkeissa ole tarvetta vaikuttavuuden arviointeihin kuin poikkeustapauksissa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi vaikutukset kalatalouteen
tai asumiseen väylän läheisyydessä.
Meriväylillä voi olla periaatteessa isoja epäsuoria vaikutuksia elin
keinoelämän toimintaedellytyksiin, mutta Liikenneviraston mukaan sillä
ei ole mitään mahdollisuuksia näiden vaikutusten arviointiin. Epäsuorien taloudellisten vaikutusten arvioinnissa on aina myös hyötyjen kaksinkertaisen
kirjaamisen riski.
Vaikka hankearviointiohjeissa on yleisellä tasolla sanottu, että arvioinnissa on otettava mukaan kaikki vaikutukset, joilla on päätöksenteon kannalta merkitystä, ohjeissa ei ole esitetty käytännössä valmiita yksinkertaisia
arviointimalleja ja laskentakaavoja aivan kaikille mahdollisille vaikutuksil-

22

le, kuten hankkeiden kalatalousvaikutuksille, asumisvaikutuksille ja elin
keinovaikutuksille. On ymmärrettävää, että tällaisten laajempien vaikutusten
arvioiden teettäminen on tästä syystä vaikeata. Lisäksi on otettava huomioon,
että valtionhallinnon hallinnonalajaon mukaisesti muiden kuin liikenteellisten vaikutusten asiantuntemus on muulla kuin liikenne- ja viestintä
ministeriön hallinnonalalla. Tällöin hallinnonalarajat ylittävän yhteistyön
merkitys korostuu.
Kaksi läpikäydyistä hankearvioista oli olemassa olevan rataverkon o
 sien
sisällöltään melko suppeita tasonparannushankkeita. Liikenneviraston mukaan näissä ratahankkeissa on katsottu suppea hyöty-kustannussuhteen
laskelma riittäväksi, koska niissä ei ole merkittäviä laskelman ulkopuolelle jääviä vaikutuksia.
Läpikäytyjen hyöty-kustannuslaskelmien kaikkien hyöty- ja kustannus
osien laskutoimitusten oikeellisuutta ei voitu arvioida pelkkien hanke
arviointiraporttitietojen perusteella, sillä kaikkien osien ja vaiheiden
laskentamenettelyjä ja laskutoimituksia ei ollut esitetty raporteissa. On kuitenkin tarkoituksenmukaista rajoittaa hankearviointiraporteissa esitettävät
laskentamenettelyt eri osien olennaisimpiin kohtiin ja viitata laskelman eri
osien lopputuloksen muodostumisessa käytettyihin tarkempiin dokumentteihin. Siltä osin kuin laskutoimituksia pystyttiin tarkistamaan hankeraporttien tiedoista, niistä ei tullut esiin erityistä huomautettavaa. Taulukossa 1 on
vertailun vuoksi hankearviointiohjeiden hyöty-kustannuslaskelmien sellaisia eriä, joita oli esitetty läpikäydyissä hankearviointiraporteissa. Laskentataulukoissa käytettyjä nimityksiä on vertailun helpottamiseksi selvennetty.
Taulukko 1: Vertailutaulukko hankearviointiohjeen ja neljän hankkeen läpikäytyjen
hankearviointiraporttien hyöty-kustannuslaskelmien eristä

Riihimäen kolmioraiteen
ratasuunnitelman
hankearviointi
(Kannattavuuslaskelman
yhteenveto, taulukko 7)

Hyvinkää–Hanko-radan
sähköistyksen
hankearviointi
(Peruslaskelma, taulukko 6)

Kokkolan väylän
syventäminen
hankearviointiraportti
(Peruslaskelma, maltillinen
skenaario)

Vuosaaren meriväylän
syventämisen
hankearviointiraportti
(Vaihtoehtojen 0 ja 1 välisten
kustannusten erotus)

rakennuskustannukset
49,2 milj. €
rakennusaikaiset korot
3,0 milj. €

valtion investointi
22,4 milj. €
Helsingin satama/
Helsingin energia 8,2 milj. €
rakentamisen aikaiset korot
1,6 milj. €

1. Hankkeen investointikustannukset

suunnittelukustannukset
0,58 milj. €
rakentamiskustannukset
8,65 milj. €
korko rakentamisen ajalta
0,35 milj. €

2. Vaikutukset väylänpidon
kustannuksiin

kunnossapito- ja
käyttökustannukset
kasvavat –0,27 milj.€

kunnossapitokustannukset
kasvavat –2,57 milj. €

5. Tuottajan ylijäämän
muutos
– liikennöintikustannukset
– verot ja maksut

liikennöintikustannukset
vähenevät 25,71 milj. €
ratamaksut kasvavat
–1,86 milj. €

liikennöintikustannukset
vähenevät 36,55 milj. €

aluskustannukset
vähenevät 135,4 milj. €
väylämaksut vähenevät
7,9 milj. €

aluskustannussäästöt
59,4 milj. €

7. Ympäristövaikutukset
– päästökustannukset
– melukustannukset

päästökustannukset
kasvavat –0,21 milj. €
melukustannukset
kasvavat –0,04 milj. €

päästökustannukset
vähenevät 3,93 milj. €

päästökustannukset
vähenevät 27,6 milj. €

päästökustannusten
väheneminen 14,0 milj. €

8. Vaikutus julkistalouteen
– verot, maksut ja muut
tulot

ratamaksut kasvavat
1,86 milj. €

ratavero ja valmistevero
pienenee –9,41 milj. €

valtion väylämaksutulot
vähenevät –7,9 milj. €

9. Investoinnin jäännösarvo

jäännösarvo 0,34 milj. €

jäännösarvo 0,00 milj. €

jäännösarvo 6,3 milj. €

jäännösarvo 3,8 milj. €

Hyöty-kustannussuhde
(h/k)

hk-suhde 2,83

hk-suhde 0,59

hk-suhde 3,2

hk-suhde 2,4

rakentaminen
45,6 milj. €
rakennusaikaiset korot
2,8 milj. €
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3.2 Liikennöinti- ja aluskustannussäästöt
olivat suurimpia hyötyeriä
Taulukossa 1 huomiota kiinnittää eräiden hyöty- ja kustannuserien suuri
vaikutus laskelman lopputulokseen. Tähän vaikuttavat suuresti hankkeen
investointikustannukset. Toinen olennainen tekijä on tuottajan ylijäämän
muutoserä. Tähän erään sisältyy tarkastuksessa läpikäydyissä ratahankkeissa liikennöintikustannussäästö ja vesiväylähankkeissa aluskustannussäästö.
Liikennöinti- ja aluskustannussäästöt muodostavat taulukon hankkeiden
bruttohyödyistä 77–92 %. Esimerkiksi hankkeista aiheutuvien päästöjen muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta taulukon hyöty-kustannus
laskelmien lopputulokseen.

Liikennöinti- ja aluskustannussäästöt
Muut säästöt

77–92 %

8–23 %

Kuvio 4: Liikennöinti- ja aluskustannussäästöjen osuus taulukon 1 hankkeiden laskennal‑
lisista bruttohyödyistä

Tarkastelluissa ratahankkeissa liikennöintikustannussäästöt muodostuvat laskennassa kuljetuksiin käytettävän junakaluston suoritemäärien ja
yksikkökustannusten pienenemisestä sekä junien kulkuaikojen lyhenemisestä ja vaihtotyömäärän vähenemisestä. Tarkastuksessa ei arvioitu yksityis
kohtaisesti näitä kustannusmalleja ja tietoja.
Vesiväylähankkeissa aluskustannussäästöt muodostuvat laskennassa
kuljetuksiin käytettävien kauppa-alusten suoritemäärien ja yksikkökustannusten pienenemisestä. Tarkastuksessa ei arvioitu yksityiskohtaisesti näitä malleja ja tietoja.
Tarkastuksessa verrattiin myös muiden uusien hankearviointiohjeiden
jälkeen tehtyjen arviointien hyöty-kustannuslaskelmia edellä mainitun neljän hankkeen laskelmiin. Tuottajan ylijäämän muutoserä ei muissa väylähankkeissa välttämättä vaikuta suuresti hyöty-kustannuslaskelman loppu
tulokseen. Muiden hankkeiden hyöty-kustannuslaskelmissa tämä erä oli
positiivinen kahden hankkeen kaikissa hankevaihtoehdoissa (Pisararatahanke ja Iisalmi–Ylivieska–Kontiomäki-rataosien parannushanke). Yhdessä hankkeessa tuottajan ylijäämän muutos oli positiivinen yhdessä tar-

24

Liikennöinti- ja
aluskustannussäästöt
muodostavat valtaosan
tarkasteltujen neljän
hankkeen hyödyistä

kastellussa hankevaihtoehdossa ja negatiivinen toisessa tarkastellussa
hankevaihtoehdossa (Espoon kaupunkiratahanke). Yhdessä hankkeessa
tuottajan ylijäämän muutos oli negatiivinen kaikissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa (Pasila–Riihimäki-rataosan parannushanke). Niissä hankevaihtoehdoissa, joissa tuottajan ylijäämän muutoserä oli positiivinen, erän osuus
kokonaisbruttohyödyistä vaihteli tarkastellun hankevaihtoehdon mukaan
välillä 9–99 %.
Hankearviointiraporteissa huomiota kiinnittää käytettyjen liikenne-
ennusteiden ulottuminen melko pitkälle 30 vuoden ajanjaksolle ja ennakoitujen tulevaisuuden liikennemäärien melko vähäinen vaihtelu. Liikenne
hallinnon raporttien perusteella koko liikenneverkon toteutuneissa
kuljetusmäärissä on ollut välillä merkittävää vaihtelua, joten ei vaikuta kovin todennäköiseltä, että yksittäisen liikenneverkon osan liikennemäärä jatkuisi muuttumattomana kovin pitkään. Toisaalta tätä laskentaoletusta voivat puoltaa tarkempien tietojen puute ja laskelmien yksinkertaistamistarve.
Liikenteen
määrä

?
0 vuotta

30 vuotta

Aika

Kuvio 5: Pitkän aikavälin liikenne-ennusteisiin sisältyy epävarmuutta

Valittujen hankkeiden hyöty-kustannuslaskelmien päivittäminen
Tarkastuksen aikana saatujen tietojen mukaan Vuosaaren väylähankkeen
hyöty-kustannuslaskelmaa ollaan päivittämässä. Uudessa päivityksessä
energiakuljetukset jätetään tarkastelusta pois.
Lokakuussa 2015 on päivitetty Kokkolan meriväylän syventämishankkeen
hyöty-kustannuslaskelma osana laajempaa vesiväylähankkeiden kannattavuuden päivitystä10. Uudessa laskelmassa on muutettu hankkeen kustannusarviota (uusi kustannusarvio 49,6 miljoonaa euroa vuoden 2013 hintatasossa) ja kuljetusennusteita (hyötyvän liikenteen määrä vuonna 2020 noin 3,7
miljoonaa tonnia). Uusi todennäköisenä pidetty hankkeen hyöty-kustannus
suhde on maltillisella liikenteen kasvuskenaariolla 1,2.
Viimeisin Hanko–Hyvinkää-radan sähköistämisen hankearvioinnin
päivitys on tehty tarkastuksen aikana osana laajempaa rataverkon jatkosähköistysselvitystä11. Selvityksessä tarkasteltiin myös henkilöjunaliikenteen hyötyjä, joita aiemmassa selvityksessä (2014) ei ollut mukana. Hank-
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keen hyöty-kustannussuhteeksi saatiin nyt 0,7, eli hanke ei ollut vieläkään
laskelman perusteella kannattava.
Riihimäen kolmioraiteen hankearviointiin ei ole tullut päivityksiä tarkastuksen aikana. Liikenneviraston internet-sivujen mukaan hankkeen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2016 alussa.

Hankearviointien laadunvarmistusmenettely
Tarkastuksessa saatujen tietojen perusteella Liikennevirastolla ei ole hanke
arviointien systemaattista laadunvarmistusmenettelyä. Tätä ilmentää osaltaan myös edellä esitettyyn vertailutaulukkoon 1 otettujen eri hankearvioissa esitettyjen hyöty-kustannuslaskelmaerien muokkaustarve, jotta niiden
vertailu olisi helpompaa. Liikenneviraston mukaan sen laadunvarmistuksen lähtökohtana on yhdenmukainen hankearvioinnin ohjeistus ja sen noudattaminen. Hankearviointeja ei varsinaisesti hyväksytä Liikennevirastossa,
joten ohjeistuksen noudattaminen on käytännössä Liikenneviraston ja ELYkeskusten hankearviointien teettäjien vastuulla. Liikennevirastolla ei ole systemaattista ELY-keskusten hankearviointien laadunvarmistusmenettelyä.
Liikenneviraston mukaan sen vesiväylähankkeiden hankearviointien
teettäjät vastaavat myös hankearviointien ohjeistuksesta, joten ohjeistuksen noudattamisesta tulee huolehdittua tätä kautta. Ratahankkeiden arvioin
tien tilaajana toimii Liikenneviraston hankesuunnitteluyksikkö, mutta ohjeistuksen kehittämisestä vastaavat asiantuntijat ovat mukana arviointien
ohjauksessa. ELY-keskukset tilaavat tiehankkeidensa hankearvioinnit, eikä Liikennevirasto välttämättä osallistu arviointien ohjaamiseen ja hyväksymiseen. Liikennevirasto on sopinut ELY-keskusten kanssa, että Liikenneviraston hankearvioinnin asiantuntijat osallistuvat vuonna 2015 joidenkin
ELY-keskusten tiehankkeiden arviointeihin, jotta Liikennevirastolle syntyisi parempi kuva nykyisestä laadusta. Tämän käytännön jatkumisesta on
tarkoitus sopia erikseen.
Tarkastuksen aikana pyydettiin ja saatiin läpikäydyistä neljästä hanke
arvioinnista konsulttien tekemät hyöty-kustannuslaskelmat Excel-
taulukoina. Konsulttien Excel-taulukoiden laskutoimituksia ei tarkastettu yksityiskohtaisesti.
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Liikennevirastolla ei ole
hankearviointien systemaattista
laadunvarmistusmenettelyä

Riihimäki
Hyvinkää
Kerava

Kokkola
Lohja
Karjaa

Helsinki

Hanko

Tampere
Helsinki

Sammalisto

Vuosaaren
satama

Eteläsatama
Kolmioraide

Lahti

Länsisatama

Kekomäki
Riihimäki
asema
Riihimäki
lajittelu
Riihimäki
tavara

Helsinki

Kuvio 6: Neljän tarkastellun väylähankkeen väylien sijainnit hankkeiden eräiden asia
kirjojen perusteella
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4

Onko arviointien teon
riippumattomuus, arviointien
dokumentointi ja toistettavuus
kehittynyt?

Vuonna 2010 tehdyssä tarkastuksessa oli havaittu parannettavaa hyötykustannuslaskelmien dokumentoinnissa. Laskelmien tarkastettavuus ja
toistettavuus oli tämän vuoksi huono. Tässä tarkastuksessa havaittiin, että arviointien dokumentointi ja toistettavuus on parantunut vuonna 2010
tehdyn tarkastuksen jälkeen. Arviointien riippumattomuuden parantaminen on vaikeaa, koska Suomessa on vain vähän hankearviointeihin perehtyneitä asiantuntijoita. Hankearvioiden pitävyyttä ei edelleenkään seurata
kuin joissakin hankkeissa.
Hankkeen kannattavuuteen vaikuttaa suuresti hankearvioinnissa ennakoidun liikenteen toteutuminen. Erityisesti liikenteen toteutumisen
hankekohtaisia seurantamahdollisuuksia tulisi parantaa, jotta liikenneennusteiden luotettavuudesta ja realistisuudesta voitaisiin varmistua entistä helpommin ja kattavammin. Liikenne-ennusteiden realistisuutta voi
heikentää se, että kannattavuuslaskelmien liikenne-ennusteet perustuvat
toisinaan yhdeltä liikennöitsijältä tai liikenteen tarvitsijalta saatuihin tulevaisuuden liikennemääräarvioihin.

4.1 Hankearviointeihin perehtyneitä
asiantuntijoita on vähän
Tarkastuksessa havaittiin, että Liikennevirasto on teettänyt viimeisimmät hankearviointiohjeet yksityisillä konsulteilla. Liikenne- ja viestintä
ministeriön, ELY-keskusten sekä eräiden konsulttitoimistojen edustajat ovat
olleet mukana ohjeiden laatimista koskevissa työryhmissä.
Liikenneviraston mukaan se tai ELY-keskukset eivät laadi itse omilla henkilöresursseillaan hankearviointeja, vaan niitä laativat suunnittelu
konsultit. Myös tarkastettujen neljän väylähankkeen hankearvioinnit on
teetetty yksityisillä konsulteilla. Käytännössä hankkeiden arvioinnit on tilattu muutamalta konsulttitoimistolta. Toimistoissa on tiettyjen alueiden
huippuasiantuntijoita, ja laajoissa hankearvioinneissa yritykset tekevät
usein myös yhteistyötä.
VR-Trackin osalta keskusteluissa on ollut esillä hankearviointien tekijän riippumattomuus, koska jotkin hankkeet tuottavat taloudellista hyötyä VR-Yhtymälle aina hankkeen suunnittelusta (yleis- ja ratasuunnittelu,
hankearviointi) sen rakentamiseen, kunnossapitoon ja liikennöintiin asti.
Liikenneviraston mukaan Suomessa on vain vähän hankearviointeihin
perehtyneitä liikenne-ekonomisteja. On olemassa riski, että arviointien tulokset riippuvat liikaa arvioinnin laatijasta. Hankearviointiohjeiden ja itse
hankearviointien laatimisen keskittyminen samoille ja harvoille valtion
hallinnon ulkopuolisille toimijoille voi olla jonkinlainen riski myös valtion
taloudenhoidon tuloksellisuuden näkökulmasta.

Väylähankkeiden arvioinnit on
tilattu käytännössä muutamalta
konsulttitoimistolta

Arviointiin perehtyneitä
asiantuntijoita on vähän

29

4.2 Arviointien dokumentointi on parantunut
Tarkastuksen aikana saatiin läpikäydyistä neljästä hankearvioinnista konsulttien tekemät hyöty-kustannuslaskelmat Excel-taulukoina. Tämä oli parannus aiempaan tarkastukseen verrattuna, sillä silloin ei saatu tie- ja ratahankkeista tehtyjä, laskutoimitukset sisältäviä hyöty-kustannuslaskelmia.
Kaikissa läpikäydyissä hankearviointiraporteissa ei ollut esitetty hyötykustannuslaskentaan valittuja liikenne-ennusteita ja hankkeiden rahallisten hyötyjen lopputulokseen johtaneita laskutoimituksia samalla tarkkuudella. Tätä asiaa on käsitelty jo edellä luvussa 3.
Hyöty-kustannuslaskelmat on periaatteessa mahdollista toistaa kaikkien tarkastuksessa saatujen dokumenttien perusteella, jos hyväksytään
niissä esitetyt lähtöarvot. Tarkastuksessa havaittiin, että eräitä valtion väyliin liittyviä liikenteen toteutumatilastoja on helposti saatavissa liikenneja viestintäministeriön, Liikenneviraston, kuntien satamien ja eräiden liikenteenharjoittajien internet-sivuilta. Tarkastetuissa hankearvioinneissa
käytettyjen liikenne-ennusteiden yhteys näihin toteutumatilastoihin ei ole
helposti nähtävissä.

Tarkastushavaintojen perusteella
hankearviointien dokumentointi
on parantunut ja arvioinnit
voidaan toistaa, jos hyväksytään
käytetyt lähtöarvot

4.3 Hankearvioiden pitävyyden seuranta
ei ole kattavaa
Liikennevirasto on teettänyt muutamista suuremmista väylähankkeista erillisiä jälkiarviointeja, joissa on arvioitu muun muassa hankearvioiden pitävyyttä. Liikennevirasto on viime vuosina teettänyt seuraavien väylähankkeiden jälkiarvioinnit:
–– Lahden moottoritien ja Kerava–Lahti-oikoradan vaikutusselvitys
2011
–– Naantalin ja Rauman meriväyläinvestointien jälkiarviointi 2013
–– Valtatien 20 Oulu–Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2014
–– Tiehankkeiden E18 Muurla–Lohjanharju ja valtatie 5 Joroinen–
Varkaus jälkiarviointi 2014
–– Ratahankkeiden Pohjois-Suomen rataverkon sähköistys, Seinäjoki–
Vaasa sähköistys sekä Lahti–Vainikkala palvelutason parantaminen
jälkiarviointi 2015
Valtion talousarviossa nimettyjä väylähankkeita, joista on suunnitteluvaiheessa tehty hankearviointi, on viime vuosina valmistunut vuosittain arviolta 5–10, joten jälkiarviointeja on tehty vain pienestä osasta hankkeita.
Liikennevirastossa ei siis seurata systemaattisesti kaikkien hankearvioiden
pitävyyttä, vaikka se kuuluu hankearviointiohjeiden mukaan tehtäväksi.
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Liikennevirastossa ei seurata
systemaattisesti kaikissa
väylähankkeissa niiden
hankearvioiden pitävyyttä

4.4 Liikenteen toteutumisen
hankekohtaisessa seurannassa on
kehitettävää
Kuten edeltä ilmeni, neljän tarkastellun väylähankkeen liikennöinti- ja
aluskustannussäästöjen suuruus riippuu suuresti ennakoitujen liikenne
määrien toteutumisesta. Tarkastuksessa havaittiin, että näiden neljän hankkeen hyöty-kustannuslaskelmien liikenne-ennusteiden toteutumia ei voi
suoraan nähdä Liikenneviraston julkaisemista ulkomaan meriliikenne
tilastoista, rautatietilastoista ja kuntien satamien liikennetilastoista.

Kokkolan meriväylän syventäminen
Tiettyjen kuljetusten yksikkökustannukset
alenevat. Kuljetuksissa käytettävät Panamaxluokan alukset voisivat väylän syventämisen
jälkeen kuljettaa 75 000 tonnin lastin, kun
määrä nykyisin on 65 000 tonnia.

Riihimäen kolmioraide
Eräiden tavarajunien liikennöinti
kustannukset vähenevät, kun niiden
kulkumatka lyhenee ja niiden vaihtotyötarve vähenee Riihimäellä.

Hanko–Hyvinkää-radan sähköistys
Radan sähköistyksestä saavutettavat hyödyt
muodostuvat pääasiassa samojen tavara
vaunujen vetämiseen käytettävien sähkö
veturisuoritteiden nykyisiä dieselveturisuoritteita alhaisemmista yksikkökustannuksista.

Vuosaaren meriväylän syventäminen
Tiettyjen kontti- ja polttoainekuljetusten
yksikkökustannukset alenevat käyttöön
tulevaksi oletetun suuremman aluskoon
vuoksi.

Kuvio 7: Liikennöinti- ja aluskustannussäästöjen luonne neljässä tarkastellussa väylä‑
hankkeessa
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Tarkastuksessa pyrittiin selvittämään myös aiempien hankearviointi
ohjeiden aikaan laadittujen vesiväylähankearvioiden liikenne-ennusteiden
toteutumia. Valitut vesiväylähankkeet olivat:
1. Haminan meriväylä
2. Porin Mäntyluodon meriväylä
3. Raahen meriväylä
4. Uudenkaupungin meriväylä
5. Pietarsaaren meriväylä
Myöskään näiden hankkeiden toteutuneista liikennemääristä ei saanut
suoraan tietoja Liikenneviraston julkaisemista ulkomaan meriliikenne
tilastoista eikä asianomaisten satamien liikennetilastoista sillä tarkkuudella, että olisi voinut arvioida hankkeiden hyöty-kustannuslaskelmissa oletettujen liikennemäärien toteutumista.
Edellä esitetyistä viime vuosina tehdyistä jälkiarvioista ja valmistuneista hankemääristä voidaan päätellä, että systemaattista jälkiseurantaa ei ole
kuin osassa hankkeista. Myöskään saadun tiedon mukaan Liikennevirastossa ei seurata systemaattisesti toteutuneiden vesiväylähankkeiden ennusteiden toteutumista. Edellä on mainittu ne vesiväylähankkeet, joista on tehty
erilliset jälkiarvioinnit, joissa ennusteiden toteutumista on tarkasti selvitetty. Useimmat meriväylät on syvennetty useita kertoja niiden olemassaolon
aikana, joten aina kun tällaisen väylän syventäminen tulee ajankohtaiseksi ja siitä tehdään hankearviointi, tulee edellisen syventämisen toteutunut
liikenne tarkasteluun. Esimerkiksi nykyinen Vuosaaren väylä on valmistunut vuonna 2008, ja nyt sen syventäminen on taas tullut ajankohtaiseksi.
Liikenneviraston mukaan vesiväylähankkeiden tonnimääräisten liikenne
ennusteiden toteutumista on varsin yksinkertaista seurata meriliikenne
tilastojen avulla. Sama koskee sitä, miten ennustetut vastasatamat (liikenteen reitit) ovat toteutuneet. Tilastoista saadaan tietoa myös alusten koosta
ja niiden maksimisyväyksistä. Tämä yhdistettynä aluksen lastimäärään antaisi kuvan sen todellisuudessa käyttämästä syväyksestä. Meriliikenne
tilastoista ei siis tätä nykyä saada suoraan alusten käyttämiä todellisia syväyksiä. Toisaalta AIS (alusten automaattinen identifiointi) -tietokannoissa
tämä tieto on jo olemassa, ja näiden tietojen hyötykäyttöön saamista koskeva kehittämistyö on käynnissä Liikennevirastossa.
Liikenneviraston Rautatietilasto-julkaisussa esitetään vuosittain toteutuneet rataosakohtaiset henkilökaukoliikenteen matkustajamäärät ja tavara
liikenteen tonnit. Liikenneviraston mukaan tämä antaa valtakunnallisissa
hankkeissa kohtuullisen hyvät lähtökohdat liikenne-ennusteiden toteutumisen seurantaan. Seurantaa voidaan edelleen tarkentaa lisäämällä vuosittaisiin tilastoihin toteutuneet rataosakohtaiset henkilö- ja tavaraliikenteen
junamäärätiedot. Nyt tämä tieto julkaistaan vain EU:n tilastoviranomaisen
Eurostatin tilastoissa viiden vuoden välein.
Liikenneviraston mukaan Helsingin seudun liikennehankkeissa hanke
arvioinnit laaditaan verkollisilla liikennemalleilla ja liikenne-ennusteiden
toteutumisen tarkka seuranta vaatisi koko liikenneverkon ja eri liikenne
muotojen ennusteiden vertaamista toteutuneisiin liikennemäärätietoihin.
Toteutuneet lähiliikenteen rataosakohtaiset junamäärätiedot olisi mahdollista tilastoida, mutta hankearvioinnin kannalta tärkeämmät asemaväli
kohtaiset matkustajamäärätiedot ovat vaikeammin tilastoitavissa muun
muassa näyttölippujen suuren osuuden vuoksi. Likimääräisiä tilastoja lähi-
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Alusten syväystietojen
hyödyntämisen kehittämistyö on
käynnissä Liikennevirastossa

Rataosilla kulkeneiden junien
määrä- ja koostumustietojen
seurantaa voidaan tarkentaa

liikenteen asemavälikohtaisista matkustajamääristä olisi kuitenkin mahdollista laatia, koska uudessa lähiliikennekalustossa ovien yhteyteen on asennettu automaattinen kulunseurantalaitteisto.
Liikenneviraston mukaan suomalainen käytäntö tilastoida ja julkaista rataosakohtaiset henkilökaukoliikenteen matkustajamäärät ja tavara
liikenteen tonnit on kansainvälisesti harvinainen. Eurostat ei edellytä näiden
tietojen tuottamista, ja Suomessa tietojen julkaiseminen osana Rautatie
tilastoja vuodesta 2005 lähtien on perustunut VR:n vapaaehtoiseen tietojen luovutukseen. Liikenneviraston omista tietojärjestelmistä voidaan tuottaa likimääräinen tieto rataosakohtaisista tavaraliikenteen tonneista, mutta
henkilökaukoliikenteen matkustajamäärätiedot ovat tuotettavissa vain liikennöitsijän yhteysvälikohtaisesta lipunmyyntitilastosta.
Liikennevirasto on tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa ilmoittanut, että liikennetilastojen laatimista ei ole tarkoituksen
mukaista viedä hanketasolle vaan hankkeiden liikenne-ennusteiden toteutumista tulee arvioida erillistarkasteluina. Parhaat mahdollisuudet tilastojen
avulla tapahtuvaan tarkasteluun tulee olemaan vesiväylähankkeissa, kun
AIS-tietokannat ovat käytettävissä. Liikenneviraston mukaan kilpailun vapautuminen rautateillä tulee aiheuttamaan todennäköisesti sen, että liikennöitsijät ovat haluttomia antamaan Liikennevirastolle täydellisiä tietoja
yhteysvälikohtaisista matkustaja- ja kuljetusmääristä. Uhkana on vuotuisten rataosakarttojen laadinnan vaikeutuminen ja liikenne-ennusteen toteutumisen seurannan vaikeutuminen.
Liikenne- ja viestintäministeriö on tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa esittänyt, että hankearvioiden pitävyyden seurannassa on otettava huomioon liikennehankkeiden vaikutusten toteutuminen
pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi usein ei kannata selvittää esimerkiksi vuoden kuluttua hankkeen valmistumisesta, saati joka vuosi, kuinka esimerkiksi
liikennemäärät ovat kehittyneet. Tarkastelu kannattaa tehdä vasta esimerkiksi viiden vuoden kuluttua, kun liikenne- yms. asiat ovat ehtineet sopeutua.
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5

Miten hankearviointeja tulisi
kehittää?

Liikennehallinnossa on pyritty kehittämään hankearviointia niin, että se ottaisi huomioon aiempaa laaja-alaisemmat yhteiskuntataloudelliset vaikutukset sekä tulevaisuuden uudet kommunikaatio- ja liikkumistavat. Suunta
on myönteinen: näin on mahdollista pienentää esimerkiksi kannattavuutta
kuvaavien tulosten epävarmuutta.
Hankearvioinnin kehittämisessä on jatkossakin tasapainoiltava yhtäältä menetelmiin liittyvien epätarkkuuksien poistamisen ja toisaalta arvioinnin hallintaa ja resurssien käyttöä parantavan yksinkertaistamisen välillä.
Tarkastuksen perusteella myös hyötyjä maksaa -mallia voitaisiin edelleen
kehittää muun muassa laatimalla yhtenäiset menettelytapaohjeet. Lisäksi
tulisi parantaa tietämystä siitä, miten ja missä määrin väylähankkeista eri
varallisuuspiireille, kuten kuljetuspalveluja tuottaville yrityksille ja kuljetus
palvelujen tarvitsijoille, aiheutuvat välittömät taloudelliset hyödyt hyödyttävät myös koko yhteiskuntaa.

5.1 Hyötyjä maksaa -mallin pelisääntöjen
määrittäminen ei ole edennyt
Valtion talousarvioissa viime vuosina eriteltyjen vesiväylähankkeiden ar
vioidut hyödyt ovat kohdistuneet pelkästään tavaraliikenteeseen. Vesiväylä
hankkeiden tavoitteissa ja hankearvioinneissa onkin ollut kyse elinkeinoelämän kuljetustaloudellisista säästöistä.
Joidenkin rataväylien yhteysväleillä ei ole lainkaan henkilöliikennettä.
Tällaisten yhteysvälien väylähankkeiden hyödyt kohdistuvat siten pelkästään tavaraliikenteeseen ja joskus vain osaan siitä. Siten myös näitä koske
vien hankkeiden tavoitteissa ja hankearvioinneissa on kyse elinkeinoelämän
kuljetustaloudellisista säästöistä.
Aiemmassa väylähankkeiden toteuttamisperustelujen tarkastuksessa12
on havaittu, että joidenkin meriväylähankkeiden sekä ratahankkeiden ennakoitu kannattavuus riippuu suuresti vain yhden ison liikennöitsijän tai
kuljetuksia tarvitsevan toimijan ilmoittamista tiedoista. Asetelma sisältää
periaatteessa valtion kannalta riskin, että ilmoitetut kuljetusmäärät eivät
toteudu arvioidun suuruisina, jolloin hankkeen toteutunut kannattavuus
voi jäädä alle hankkeen laskennallisen kannattavuusrajan.
Mainitussa tarkastuksessa otetun kannan mukaan tätä riskiä tulisi pienentää aiempaa järjestelmällisemmin eri osapuolille kohtuullisilla sopimus
järjestelyillä niissä tapauksissa, joissa on kyse valtion vastuulla olevan
väyläverkon osan merkittävästä tasonparannuksesta yksittäisen toimijan
ilmoittaman liikennetarpeen perusteella. Tarkastusvirasto on myös kiinnittänyt huomiota siihen, ettei hyötyjä maksaa -periaatteen soveltamisesta väylähankkeisiin ole ollut tarkempia dokumentoituja käytäntöjä vaan periaat
teet on neuvoteltu hankekohtaisesti.
Tässä tarkastuksessa saatujen tietojen mukaan hyötyjä maksaa -mallin
yleisten periaatteiden määrittäminen ei ole edennyt.

Hankkeen rahoittajan riskinä
on, etteivät hankkeesta
hyötyjän ilmoittamat
kuljetusmäärät toteudu
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5.2 Hyötyjen jakautumista tulisi arvioida
tarkemmin
Nykyisin on vaikea arvioida tarkasti, miten ja missä määrin väylähankkeista eri varallisuuspiireille, kuten kuljetuspalveluja tuottaville yrityksille ja
kuljetuspalvelujen tarvitsijoille, aiheutuvat välittömät taloudelliset hyödyt hyödyttävät myös yhteiskuntaa. Jollekin varallisuuspiirille aiheutuvat
hyödyt eivät ole välttämättä vastaavansuuruisia muiden varallisuuspiirien
tai yhteiskunnan näkökulmasta. Myös väylähankkeista aiheutuvien hyötyjen jakautumisen optimaalisuutta yhteiskunnan kannalta on vaikea arvioida nykytietojen perusteella.
Tarkastuksessa läpikäytyjen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukevien väylähankkeiden hyöty-kustannuslaskelmissa on otettu huomioon
olennaisina hyötyinä veturi-, vaunu- ja aluskustannussäästöjä niiden kuljetuksiin käytön ajalta sekä kuljetusten ajansäästöjä. Laskelmissa on oletettu, että nämä hyödyt kohdistuvat kuljetuspalveluja tarjoaville liikennöitsijöille sekä edelleen kuljetuksia tarvitseville elinkeinoelämän yrityksille. Ei
ole kuitenkaan selvää, että kaikki väylähankkeiden lasketut hyödyt konkretisoituvat todellisiksi rahallisiksi hyödyiksi kuljetuksia tarvitsevissa yrityksissä. Esimerkiksi pieniä kuljetusten ja kuljetusvälineiden ajansäästöjä
ei ole aina katsottu todellisiksi hyödyiksi, jotka näkyisivät yritysten tilinpäätöksissä. Selvempiä hyötyjä ovat sellaiset, joilla on konkreettinen y hteys
yritysten vuotuiseen tulokseen. Toisaalta hyöty-kustannuslaskelmiin ei ole
toistaiseksi pystytty määrittelemään selvästi nykyistä parempia laskenta
menetelmiä ja indikaattoreita. Liikennehallinto on kertonut kehittävänsä
hyöty-kustannuslaskentaa vuosina 2016–201813. Tämä kehittäminen jakaan
tuu neljään osa-alueeseen:
–– nykyisen hankearvioinnin kehittäminen
–– hankearvioinnin laajentaminen
–– liikenne-ennusteiden kehittäminen
–– hankearvioiden tulosten hyödyntäminen suunnittelussa ja poliittisessa päätöksenteossa.
Tarkastuksen aikana on ollut vireillä aiheeseen liittyvää kehittämistyötä
esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitossa14.
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Kuvio 8: Väylähankkeista aiheutuvien hyötyjen jakautuminen kuljetuspalveluja tuottavil‑
le yrityksille, kuljetuspalvelujen tarvitsijoille sekä yhteiskunnalle on osittain epäselvää
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6

Millainen vaikutus uusilla
ohjeilla on ollut hankkeiden
toteuttamispäätöksiin?

Uusien, vuonna 2011 käyttöön otettujen hankearviointiohjeiden vaikutukset talousarvioissa nimettyihin hankkeisiin eivät ole olleet yleisesti ottaen
kovin merkittäviä.
Uusien ohjeiden mukaisia hankearviointeja oli tehty tarkastusajan
kohtaan mennessä suhteellisen vähän kaikista tarkastuksen aikana vireillä
olleista väylähankkeista. Uusien ohjeiden mukaisten hankearvioiden vaikutusten tarkastelussa on myös otettava huomioon, että hankearvioinnin
yleisohjeiden muutostarve ja mahdollisten muutosten sisältö on ollut tarkastuksen aikana selvitettävänä eikä muutostyön lopputulos ole vielä tiedossa.
Tarkastuksessa saadut tiedot viittaavat siihen, että läheskään kaikista viime vuosien valtion talousarvioissa toteutettavaksi nimetyistä valtion
väylähankkeista ei ole tehty minkään hankearviointiohjeen tai systemaattisen mallin mukaista hankearviota hankkeiden toteuttamisesta päätettäessä.

6.1 Hankearvioita ei ole tehty kaikista
hankkeista
Liikenneviraston mukaan tarkastuksen alkuun mennessä uuden ohjeistuksen mukaiset hankearvioinnit oli tehty seuraavista hankkeista:
–– Vuosaaren meriväylän syventämisen kannattavuusarviointi
–– Kokkolan väylän syventäminen
–– Espoon kaupunkiradan hankearviointi
–– Ratayhteyden Iisalmi–Ylivieska–Kontiomäki kehittäminen Kehittämisvaihtoehtojen hankearviointi
–– Pisara-radan hankearviointi ratasuunnitteluvaiheessa
–– Riihimäen kolmioraiteen ratasuunnitelman hankearviointi
–– Hyvinkää–Hanko-radan sähköistyksen yhteiskuntataloudellisen
kannattavuuden arviointi
–– Pasila–Riihimäki-rataosan liikenteellisen välityskyvyn nostaminen:
hankearviointi (sovellettiin luonnosvaiheessa ollutta ohjetta)
Näissä hankearvioissa esitetyt kustannusarviot olivat valittujen hankevaihtoehtojen mukaan yhteensä noin 1490–1680 miljoonaa euroa (luku on
nimellisarvo, sillä kustannusarvioiden kustannustaso vaihteli näissä hanke
arvioissa). Tarkastuksessa havaittiin, että valtion talousarvioasiakirjoissa on
esitetty uuden ohjeistuksen mukaisen hankearvioinnin tuloksia kahdesta
hankkeesta (Pisara-radan hankearviointi ja Riihimäen kolmioraiteen ratasuunnitelman hankearviointi).
Tarkastuksessa havaittiin myös, että eduskunta on päättänyt uuden
hankearviointiohjeistuksen hyväksymisen jälkeen useiden viimeisimmässä
liikennepoliittisessa selonteossa mainitsemattomien uusien väylähankkeiden
toteuttamisesta siten, ettei talousarvioasiakirjoissa ole esitetty vanhan tai uu-
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den ohjeistuksen mukaisesti laskettua hyöty-kustannussuhdetta tai viitattu
hankearviointiohjeiden mukaisesti tehtyihin hankearvioihin. Tarkastuksessa
on tutkittu näistä hankkeista tarkemmin sellaisten hankkeiden yhteiskunta
taloudellisen kannattavuuden arviointia, jotka ovat talousarviokuvauksen
perusteella valtion väylien suuria tai keskikokoisia tasonparannushankkeita
(taulukko 2).
Taulukko 2: Tarkastuksessa tarkemmin tutkitut valtion talousarvioissa nimetyt ja
eduskunnan toteutettavaksi päättämät väylähankkeet, joista ei ole havaittu tehdyn
ohjeiden mukaista hankearviointia
Talousarvio ja momentti

Hankkeen nimi

Talousarvioon lisääjä LVM:n mukaan

TA 2013 momentti 31.10.20

Vt 23 Varkaus–Karvio
Vt 2

Valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto
Valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto

I LTA 2013 momentti 31.10.77

Länsimetron liityntäliikennejärjestelyt

Liikennehallinto

TA 2014 momentti 31.10.20

Pietarsaaren satamatien kunnostaminen

Valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto

I LTA 2014 momentti 31.10.20

Kt 52 parantaminen Salon kohdalla
Vt 8 Luostarinkylän eritasoliittymä

Liikennehallinto
Liikennehallinto

TA 2014 momentti 31.10.77

Keski-Pasila, länsiraide

Liikennehallinto

II LTA 2014 momentti 31.10.77

Vt 3 Arolammin eritasoliittymä
Kt 77 Viitasaari–Keitele

Liikennehallinto
Liikennehallinto

TA 2015 momentti 31.10.20

Vt 23 Varkaus–Viinijärvi parantaminen
Valtatie 3 parantaminen Parkanossa
Valtatie 3 parantaminen Kyröskoskella
Ylivieskan ratapihan kunnostaminen

Valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto
Valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto
Valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto
Valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto

I LTA 2015 momentti 31.10.20

Hanko–Hyvinkää-radan kunnostaminen
Pihtiputaan liikenneolosuhteiden parantaminen

Valtiovarainministeriö

I LTA 2015 momentti 31.10.77

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet
Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät
tieinvestoinnit

Liikennehallinto
Liikennehallinto

Talousarvioissa ei ollut esitetty yhdenmukaisella tavalla kaikkien taulukossa 2 mainittujen hankkeiden kokonaiskustannusarvioita ja valtion osuutta niistä. Jos oletetaan, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on puuttuvissa tapauksissa eduskunnan hankkeeseen myöntämä määräraha tai valtuus,
saadaan edellä mainittujen hankkeiden yhteenlasketuksi bruttokustannusarvioksi 307,1 miljoonaa euroa. Tarkastuksen aikana on saatu liikenne- ja
viestintäministeriöstä tietoja näiden hankkeiden toteuttamispäätösten tekemisestä ja päätöksenteon yleisiä toteuttamisperusteluja. Useimmat edellä
mainitut hankkeet ovat ministeriön mukaan perusväylänpidon pieniä hankkeita, joista ei pääsääntöisesti tehdä ohjeistuksen mukaista hankearviointia.
Lisäksi useat edellä mainitut hankkeet on aloitettu erityissyistä. Ne on otettu valtion talousarvioon eduskuntakäsittelyssä tai ministeriöissä esimerkiksi elinkeinopoliittisesti tärkeinä tai alueen rakennemuutoksen vuoksi priorisoituina toimenpiteinä.
Edellä esitetyt tiedot viittaavat siihen, että sellaisiin hankkeisiin, joista ei ole tehty ohjeiden mukaista hankearviointia, kuuluu myös elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukevia hankkeita. Myös tämä seikka vaikuttaa siihen, että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukevien hankkeiden
kokonaisvaikutuksia on vaikea arvioida.
Tarkastushavaintojen mukaan talousarvioasiakirjoissa oli kuvailtu sanallisesti hyvin lyhyesti ja yleispiirteisesti hankkeiden yhteiskuntataloudellista
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kannattavuutta ja vaikutuksia. Joidenkin hankkeiden esitetyt pääperustelut tai ensisijaisiksi katsottavat hankkeiden vaikutukset olivat muiden
yhteiskunnan eri osa-alueiden vaikutuksia kuin liikenteellisiä vaikutuksia.
Joistakin perusteluista voi päätellä, että hanke on tarpeellinen, koska se on
välttämätön osa jotain suurempaa, aiemmin päätettyä hanketta. Tällaisen
hankkeen kannattavuus on ilmeisempää kuin sellaisissa hankkeissa, jotka
eivät ole välttämättömältä näyttävä osa jotain suurempaa hanketta. Esitettyjen tietojen perusteella on vaikea saada selkeää kuvaa näiden hankkeiden yhteiskuntataloudellisesta kannattavuudesta verrattuna muihin, esimerkiksi liikennepoliittisen selonteon hankelistojen laadinnassa mukana
olleisiin hankkeisiin.

?

8 kpl = 199,6 milj. €
6 kpl = 86 milj. €
3 kpl = 21,5 milj. €
Vä
han yläke

2013

Vä
han yläke

2014

Vä
han yläke

2015

Kuvio 9: Niiden tarkastuksessa tarkemmin tutkittujen valtion talousarvioissa nimet‑
tyjen väylähankkeiden lukumäärät, joista ei ole havaittu arviointiohjeen mukaista
kannattavuusarviointia

Liikenne- ja viestintäministeriöstä on saatu tarkastuksen aikana lisätietoja näiden hankkeiden toteutusperusteista. Ministeriön mukaan väylähankkeiden vaikutukset esitetään valtion talousarviossa silloin, kun sinne
esitetään nimettyjä hankkeita. Vaikutukset voivat olla myös muita kuin liikenteellisiä vaikutuksia, ja ne pyritään esittämään.
Liikennevirasto on tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa esittänyt, että Äänekosken biotehtaan liikenneyhteydet ja Pyhäjoen ydinvoimalan tieinvestoinnit -hankkeiden päätökset niiden rakentamisesta tulivat nopealla tahdilla hankearviointeja eikä ollut ehditty laatia.
Näissä päätöksissä voidaan myös Liikenneviraston mukaan katsoa olleen
ensisijaisesti kyse biotehtaan ja ydinvoimalan perustamisesta, ja vaaditut
liikenneinvestoinnit ovat seurausta näistä päätöksistä. Molempien hankkeiden tieyhteyksien kehittämisestä ja radan sähköistämisestä on sittemmin laadittu hankearviointi.
Liikenneviraston lausunnossa on esitetty muiden hankkeiden hanke
arviointien puuttumiselle yhtenä syynä, että kaikista hankkeista ei ole mah-
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dollista laatia edes suppeaa hyöty-kustannuslaskelmaa sisältävää arviointia.
Syynä tähän voi olla se, että merkittävä osa hankkeen vaikutuksista ei ole arvioitavissa rahamääräisesti tai edes määrällisesti. Tällaisia hankkeita ovat
Ylivieskan ratapihan kunnostaminen, Keski-Pasilan länsiraide ja Länsimetron liityntäliikennejärjestelyt. Toinen syy on se, että pienissä hankkeissa ei
ole etukäteen selvillä, nimetäänkö ne talousarvioissa kehittämishankkeiksi. Myös osa korvausinvestoinneista saatetaan nimetä kehittämisinvestoinneiksi.

6.2 Hankearviointien laatimista on syytä
lisätä
Hankearviointiohjeiden noudattaminen on yleistä vain isommissa
kehittämishankkeissa (suuret ja keskikokoiset valtion väylien tasonparannus
hankkeet). Tarkastuksessa havaittiin, että myös niissä voidaan poiketa ohjeista, jolloin suuriakin väylähankkeita voidaan käynnistää erityissyistä.
Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan hankkeelle laskettava hyöty-
kustannussuhde on vain yksi tapa arvioida hanketta. Hyöty-kustannussuhteen laskeminen ei ole lakisääteinen vaatimus, ja hankkeista voidaan
päättää poliittisesti ilman hyöty-kustannuslaskelmaa tai hyöty-kustannussuhdetta huomioimatta.
Voimassa olevien ohjeiden mukaisten hankearvioiden tekemisen voi
katsoa kuitenkin parantavan päätöksenteon tietoperustaa sekä päätös
perustelujen selkeyttä ja läpinäkyvyyttä hankkeiden toteuttamista harkittaessa. Tarkastuksessa ei ole tullut esille parempaa väylähankkeiden
yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden arviointimallia kuin hanke
arviointiohjeissa esitetty. Ohjeiden arviointimalli on myös kansainvälisten
käytäntöjen mukainen. Nämä seikat puoltavat ohjeiden mukaisen arvioinnin
tekemistä pääsääntönä talousarvioissa nimetyistä valtion väylähankkeista
sekä kaikista kustannuksiltaan ja/tai vaikutuksiltaan merkittävistä valtion
väylähankkeista.
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Liite: Miten tarkastettiin

Liite

Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja minkälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite ja hyödyntäminen
Tarkastuksessa selvitettiin pääasiassa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukevien väylähanke-esitysten yhteiskunnallisia kannattavuuslaskelmia
ja arvioitiin, miten niitä tulisi kehittää. Tavoitteena oli varmistua siitä, että
hankearviointiohjeita on kehitetty tarkoituksenmukaisesti ja annettua ohjeistusta on noudatettu tarkastetuissa hankearvioinneissa. Tarkastuksessa
on selvitetty myös laajemmin väylähankkeiden kannattavuuden hallinnan
viimeaikaisia käytäntöjä liikennehallinnossa sekä niiden kehittämistarpeita.
Tarkastuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää väylähankkeiden
hankearvioinnin ja kannattavuuden hallinnan kehittämisessä toteuttamalla tarkastuskertomuksen kannanotto-osassa kuvattuja suosituksia ja korjaamalla tarkastuskertomuksessa esiin tuotuja ongelmia.

Tarkastuksen kohde
Tarkastus kohdistui pääasiassa liikenne- ja viestintäministeriöön ja
Liikennevirastoon. Niiltä on myös pyydetty lausunnot tarkastuskertomus
luonnoksesta.

Tarkastuksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät
Tarkastuksen pääkysymyksenä oli, miten pääasiassa elinkeinoelämän kuljetuksia palvelevien väylähankkeiden hallintaa ja hankkeiden kannattavuuden arviointia tulisi kehittää. Pääkysymys jaettiin viiteen seuraavassa esitettyyn osakysymykseen. Niiden yhteydessä on esitetty myös niiden tarkastelua
varten määritellyt kriteerit, käytetyt aineistot ja menetelmät.

Tarkastuskysymykset ja niiden osakysymykset

Tarkastuksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

1.

Kriteerit: Vaikutusten arviointiin liittyvien säännösten
ja hyvien käytäntöjen noudattaminen. Priorisoinnissa
tai toteuttamispäätöksessä on käytettävissä riittävä tietoperusta. Taloudellisesti merkittävien hankkeiden toteuttamisesta päätettäessä on saatavilla olevan yleisesti hyväksytyn systemaattisen ajatusmallin mukaisesti
tehty kannattavuusarviointi. Priorisointi tai toteuttamispäätös perustellaan selkeästi ja riittävästi hyvän hallinnon periaatteiden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Miten hankearviointia koskevat ohjeet ovat muuttuneet ja onko muutoksia perusteltu riittävästi?

Aineistot: Haastattelumuistiot, uudet hankearviointiohjeet, niiden muutosten tausta-aineisto sekä yhteiskuntataloudellisia arviointeja ja hyvää hallintoa käsittelevät säädökset ja julkaisut
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Analyysimenetelmät: Pääasiallisena analyysimenetelmänä oli dokumenttianalyysi. Tämän lisäksi tehtiin
myös asiantuntijoiden haastatteluja. Niiden analyysimenetelmänä oli sisällönanalyysi.
2.

Onko muutokset toteutettu ja millaisia vaikutuksia muutoksilla on entiseen käytäntöön verrattuna?

Kriteerit: Muutosten toimeenpanon kattavuus ja muutosten vaikutusten selkeys. Priorisoinnissa tai toteuttamispäätöksessä on ollut käytettävissä saatavilla olevan yleisesti hyväksytyn systemaattisen ajatusmallin
mukaisesti tehty kannattavuusarviointi. Priorisointi tai toteuttamispäätös on perusteltu selkeästi ja riittävästi hyvän hallinnon periaatteiden ylläpitämiseksi
ja edistämiseksi.
Aineistot: Haastattelumuistiot, uudet hankearviointiohjeet, tehdyt hankearviointiraportit ja muut mahdolliset selvitykset asiasta.
Analyysimenetelmät: Pääasiallisena analyysimenetelmänä oli dokumenttianalyysi. Tämän lisäksi tehtiin
myös asiantuntijoiden haastatteluja. Niiden analyysimenetelmänä oli sisällönanalyysi.

3.

Onko arviointien teon riippumattomuuden,
arviointien dokumentoinnin, arviointien toistettavuuden ja arviointien pitävyyden seurannan suhteen tapahtunut riittävää edistystä aikaisempaan
käytäntöön verrattuna?

Kriteerit: Eri tekijöiden käyttö eri arvioinneissa, arviointien dokumentoinnin olemassaolo, arviointien pitävyyden seurannan olemassaolo, arvioinnin uudelleentekomahdollisuuden olemassaolo käytännössä
Aineistot: Haastattelumuistiot ja kirjallinen aineisto
arvioinneista
Analyysimenetelmät: Pääasiallisena analyysimenetelmänä oli dokumenttianalyysi. Tämän lisäksi tehtiin
myös asiantuntijoiden haastatteluja. Niiden analyysimenetelmänä oli sisällönanalyysi.

4.

Miten hankearviointeja on mahdollisesti edelleen
tarpeen kehittää?

Kriteerit: Kehittämistarpeiden kartoituksen tai tiedostamisen olemassaolo ja mahdollisten muiden kehittämistarpeiden esiintyminen
Aineistot: Haastattelumuistiot ja mahdolliset selvitykset aiheesta
Analyysimenetelmät: Pääasiallisena analyysimenetelmänä oli dokumenttianalyysi. Tämän lisäksi tehtiin
myös asiantuntijoiden haastatteluja. Niiden analyysimenetelmänä oli sisällönanalyysi.
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5.

Voidaanko jo sanoa, millainen merkitys uudenlaisilla ohjeilla ja hankearvioilla on ollut hankkeiden toteuttamispäätöksiin? Jos voidaan, niin millainen se on ollut?

Kriteerit: Hankkeiden toteuttamispäätösten, tehtyjen
hankearvioiden ja hankearviointien lopputulosten välinen yhteys. Priorisoinnissa tai toteuttamispäätöksessä on käytettävissä riittävä tietoperusta. Taloudellisesti
merkittävien hankkeiden toteuttamisesta päätettäessä
on saatavilla olevan yleisesti hyväksytyn systemaattisen
ajatusmallin mukaisesti tehty kannattavuusarviointi.
Priorisointi tai toteuttamispäätös perustellaan selkeäs
ti ja riittävästi hyvän hallinnon periaatteiden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.
Aineistot: Hankkeiden toteuttamispäätökset ja hanke
arviointiasiakirjat
Analyysimenetelmät: Pääasiallisena analyysimenetelmänä oli dokumenttianalyysi. Tämän lisäksi tehtiin
myös asiantuntijoiden haastatteluja. Niiden analyysimenetelmänä oli sisällönanalyysi.

Tarkastuksen toteutusaika
Tarkastus aloitettiin 25.2.2015 ja päätettiin 1.4.2016. Tarkastuksen aineiston
hankinta ja haastattelut on toteutettu pääosin vuoden 2015 kevään ja vuoden 2015 kesän välisenä aikana. Tarkastuskertomuksessa on otettu huo
mioon tarkastuskohteissa syksyyn 2015 mennessä tapahtuneet muutokset.

Tarkastuksen tekijät
Tarkastuksen teki johtava tuloksellisuustarkastaja Ari Hoikkala. T
 arkastusta
ohjasi tuloksellisuustarkastuspäällikkö Leena Juvonen. Tarkastus
kertomuksen laadunvarmistajana toimi tuloksellisuustarkastusjohtaja
Jarmo Soukainen.

Tarkastuksen tuloksiin liittyvät rajoitukset ja varaukset
Tarkastuksen tuloksia hyödynnettäessä on otettava huomioon, että tarkastus kohdistui suuria ja keskikokoisia valtion väylähankkeita koskeviin
hankearviointiohjeisiin, jotka eivät välttämättä kaikilta osin sovellu pienten väylähankkeiden eivätkä toisaalta myöskään yksittäistä hanketta laajempien hankeohjelmien arviointiin. On myös otettava huomioon, että
hankekohtainen tarkastus kohdistui tarkastusajankohtaan mennessä valmistuneisiin sellaisiin uusien ohjeiden mukaisiin hankearvioihin, jotka olivat luonteeltaan melko suppeita olemassa olevien väylien tasonparannus
hankkeita. Niissä ei ollut joissakin suurissa ja laajoissa väylähankkeissa
tehtyä vaikuttavuusarviointia.
Väylähankkeiden hallintakäytännön tarkastuksessa on tarkastusaiheen
alkuperäisen rajauksen vuoksi keskitytty vain valtion talousarvioissa rahoitettuihin ja nimettyihin valtion väylien suuriin ja keskikokoisiin tason
parannushankkeisiin.
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